
 

  "ְלדֹורֹות"                                                           
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                       
  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                            

  
  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  זנד :שם משפחה

  

  יוסף :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

                                             Sand בלועזית           זנד: שם משפחה איתו נולדתי
 

  יוסף :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Yosef בלועזית
                                          

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
8.9.1932 

   בוקרשט: עיר לידה
                                                              

     Bucuresti  בלועזית
                                           

  רומניה :ארץ לידה
 

  דוב -ברנהרדט :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  עמליה וטר :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

-Campulung בלועזית                                                     בוקובינה, קימפולונג :מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
Bukowina 

  רומניה :ארץ המגורים

 
  'כיתה א :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :חבר בארגון או בתנועה

    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

     רומניה, בוקובינה - קימפולונג: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  טרנסניסטריה 

                                                                                                              

  בלועזית
Transnistria 

  

                                                                ימוגילב פודולסק :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1944:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  בוקרשט

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  בקפריסין 69מחנה 

  :שנת עליה

  

1948 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

PAN CRESCENT ,עצמאות  

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

  

. סבתא וסבא שלי -ההורים של אמאאצל בגיל שנה נפטרה אמי ואני עברתי לחיות . ינאיבבוקנולדתי בבוקרשט להורים ממוצא 

  .הלאהות לא התאפשר לי להמשיך האנטישמיאבל בהתגברות ' התחלתי ללמוד בכיתה א 1939בשנת 

הועלינו לקרונות להובלת בהמות והובלנו עד נהר . של בוקרשט קיבלנו הודעה להתייצב בתחנת הרכבת 1941בשנת 

ב יללעיירה מוג ת כולנויחד העבירו א. ופה בעיירה אחרתאחות אימי שגרה באותה תק, דודה שלישם פגשנו גם את , הדנייסטר

להפעלת  המפעלעברנו יחד עם יתר עובדי , מאחר ובעלה של דודתי עבד בבית חרושת לסוכר ברומניה. ן'וינדיצומשם לעיירה 

. ואני דודתי, שתו השנייהא, פטר מתאונת עבודה ונשארנו סבאזמן קצר לאחר מכן בעלה של דודתי נ. ן'מפעל סוכר בוינדיצ

  .יתעזר לנו כלכל, שנשאר בבוקרשט, ימת שאביהייתה תקופה מסו

קיבלנו הודעה דרך אחד הועדים  1943שנת  ףבסו ,להפתעתו של סבי. הוא הודיע כי לא יוכל להמשיך לעזור לנו 1942בקיץ 

והגעתי למשפחת בני דודים של  1944חזרתי לרומניה בחורף . מופיע ברשימת החוזרים לרומניה, בהיותי יתום, היהודיים שאני

אותו משסיפרו לי . איש והוגלו 200-של כ שתו השנייה נלקחו בטרנספורט קטןנודע לי שאבי וא. אותם לא הכרתי, אבי

בכל מאמציי למצוא מידע על הטרנספורט לא מצאתי דבר ובסופו של . טרנספורט רק אדם אחד ניצל ושרד לספר את הסיפור

אך אין שום  ,וח כזההיא אמרה לי כי אכן היה משל. דבר הגעתי למישהי מבוקרשט שכתבה ספר על היותה בטרנסניסטריה

  . קבוצת גוליםאותה עדות או ציון כתוב ל

  

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  

חזרתי , מטרנסניסטריהכשסבי גם כן חזר  1945בשנת ובהיותי בבוקרשט הספקתי להתקבל לשנת לימודים אחת בבית הספר 

קיבלנו  1947בדצמבר . נרשמתי למועמדים לעלייה 1947הצטרפתי לתנועת הנוער הציוני שכלל שני מחנות קיץ וב .לגור אצלו

. שם עלינו לאוניות ואני עליתי באוניית העצמאות, עד בורגס 1947יצאנו בערך בחג המולד . אישור לעלייה ממרכז התנועה

  .1948שם הייתי עד מרץ , ירדנו בקפריסין 1948ם ברגע שעברנו את הדרדנלים ובראשון לינואר נתפסנו על ידי האנגלי

  

המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

ל ושם שירתי "וחצי התגייסתי לצה 17בגיל . הגעתי לקיבוץ אושה ומאז אני כאןוחצי  15כשהייתי בן במסגרת עליית הנוער 

למדתי קצת פילוסי . ומפעיל ציוד מכני כבד, נהג, פלח, עבדתי כטרקטוריסט, עם תום השירות חזרתי לקבוץ. ביחידת גולני

 מחלקת הנוער והחלוץבי יה וגם שירתמאנגלשהגיעה התחתנתי עם מתנדבת . תקופהבמשך שטחים חקלאיים ועסקתי בזה 

 .שלושה נכדים יוםנולדו לי חמישה ילידם ומהם יש לי כ. בארגון קבוצות מתנדבים שבאו ארצה כשליח הסוכנות

  

 

  עטר זנד: ראיון

  2012 יוני, קיבוץ אושה


