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  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  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  גרוס
   :שם פרטי

  דורהוג

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  קורווטורו   

                                              בלועזית
  
 

  :איתו נולדתישם פרטי 
  דורהוג

   בלועזית
Godora                                          

:                     מין
 נקבה

   :לידהשנת 
12.4.36  

 
  :  עיר לידה

  יאש

       בלועזית
Yash 

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  שלמה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 חנה\הניה 

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  יאש

   בלועזית
I Yash 

  :ארץ המגורים
 רומניה

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה תיכונית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                            )כיתות 10(תלמידה  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  יאש                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית גטו יאש :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

          Yash Ghetto                                                                                                                             

    שמוציין את , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

   לאחר השחרור  מקום אליו חזרתציין 
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
1964  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

יה עובד בניין ואימא עקרת בית אבא שלי ה. לאבי קראו שלמה ולאימי הניה, יאש שברומניהבעיר  1936נולדתי בשנת 
שנים והשני חיים שהיה  11-ראשון מנדל שהיה גדול ממני בה, היו לי שני אחים גדולים ממני, שלפעמים עבדה בניקוי בתים

אני זוכרת שהיה מאוד קר באותה תקופה ותמיד נשארתי לבד בבית כי אחיי היו לומדים ועובדים וגם . שנים 4גדול ממני ב
אני זוכרת מקרה שאני ואחי הייני לבד בבית והוא רצה להדליק  .בקור, הייתי מפחדת להישאר לבד אז הייתי יוצאת בחוץ, הוריי

. הוא לקח בקבוק נפט ושפך אותו על התנור ובאותו רגע היה פיצוץ נוראי והבית התחיל לעלות באש, את תנור הנפט שהיה לנו
הבית וכך עזרו לנו  בגלל שלא היה כסף לא יכולנו לשקם את, אני ואחי ברחנו החוצה והשכנים עזרו לנו לכבות את השריפה

ואימא טיפלה  3באופן כללי בבית היינו שומרים על המסורת היהודית את אבי איבדתי כשהייתי בת . אנשים מהסוכנות יהודית

  . בי ובשני אחיי ועבדה קשה בניהול ועבודות הבית
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

מרוב הפגזות הלילה הפך , היו הפגזות קשות, כולנו פחדנו, כאשר הגרמנים נכנסו ליאש 1941המלחמה עבורי התחילה בשנת 
אני זוכרת שאימא הייתה בלילה , האחים שלי עזבו את הבית לדוד שלנו ואני ואימא נשארנו לבד. דענו מה לעשותליום ולא י

זה היה ממש גיהינום וכשהרוסים גם נכנסו והם לא היו יותר טובים מן הגרמנים כי הם , אותנו והיינו רצות בין הפגזים תלוקח
אימא שלי הייתה , המצב היה קשה ואוכל לא היה לנו. שלנו לא היה דברכמובן , שדדו ובזזו אותנו ורצו מאיתנו זהב וכסף

הבית שלנו שימש לנו . הולכת לנקות בתים של אנשים תמורת כמה גרושים שיהיה לנו לאוכל שבקושי הספיק לכוס חלב ולחם
, וגם שם לא היה אוכלעברתי לפנימייה ביאש יחד עם אחי חיים  6בגיל . מחסה ואימא הייתה מרוצה לפחות שנשארנו בחיים

יום אחד כשאימא באה לבקר היא לא מצאה אותי . אימא הייתה באה כל יום לבקר אותנו מביאה איתה אוכל שנוכל להתקיים
בפנימייה היו רק . ואימא לא ידעה איפה אנחנו ומה קרה לנו" פקלישה"מפניי שהפנימייה נסגרה והעבירו אותנו לכפר שנקרא 

יום אחד שמתי לב אחרי . נה למדתי מהם את התנועות עם הצלב בתפילות וגם ביקרתי בכנסייהגויים ובגלל שהייתי קט

לא דם ובגדיו כולו מ, במרחק רב בשלג ראיתי ילד וכאשר התקרבתי ראיתי שזה אחי, הלימודים שאחי איננו ויצאתי לחפשו
כאשר הגענו ". יהודון"הוא יהודי וגם קראו לו והוא ענה שהגויים הרביצו לו בגלל ש" ?מה קרה לך: "שאלתי אותו, קרועים

אחי סבל הרבה בגלל שידעו שהוא יהודי ואני בגלל שהתחזיתי , לפנימייה טיפלה בנו האחות אשר דאגה לנו ומביאה לנו אוכל
ז רים ואאני זוכרת שיום אחד שהיינו בחדר אוכל וסיימתי לאכול בירכתי את ברכת המזון לפי טקס הנוצ. לנוצרייה לא פגעו בי

מסתבר שאלו היו אנשים של הסוכנות " הרי את יהודייה! ?ילדה למה את עושה את סמל הצלב: "הגיעו שני אנשים ושאלו אותי

הם הגיעו אליי ולאחי ולקחו . בגטאות ובכלל בכל מקום, היהודית שתפקידם היה למצוא ולזהות ילדים יהודיים שנשכחו במחנות
אני הייתי בבית יתומים ששם יש , בעיר הסמוכה ששם נאספו יהודים ילדים מכל מחנות הריכוזאותנו מהפנימייה לבית יתומים 

ובמשך כל הזמן הזה לא היה לי קשר עם  8שנים ובת  3-בבית היתומים היינו כ. רק בנות ביחד עם אחי שהיה שם הילד היחיד
ותנו לבית יתומים בעיר אחרת ששם יש גם בנים לאחר זמן מה העבירו א. אימא שלי ואחי הבכור ולא ידעתי מה עלה בגורלם

  .10וגם בנות ושמה הייתי עד גיל 
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

אימי ואחי . שם אחי למד נגרות ושיעורי תורה, הייתי עדיין בפנימייה ביחד עם אחי 1945כאשר הסתיימה המלחמה בשנת 
גם , זה היה בית יתומים מעורב, הגדול עדיין נמצאים בעיר הולדתי יאש ובמשך הזמן עברתי לבד לבית יתומים בבוקרשט

זו עיר גדולה "  טימישיורה"מכן שלחו אותי לעיר ללמוד ב –ולאחר  16גיל  שנים נוספות עד 4- שם למדתי כ, יהודים וגם נוצרים
בית הספר היה בית ספר נוצרי ושם הייתי היהודייה היחידה ושם בפעם הראשונה נחשפתי , ה ושם למדתי בתיכון כימיהברומני

לאנטישמיות מצד התלמידים ואפילו המורים אני ידעתי שאני לשם לא חוזרת ובחופש הגדול הראשון נסעתי לעיר הולדתי ושם 

שנים חיכינו לאישור  14וף את אימא ואת אחיי ויותר לא עזבתי אותם עם הזמן הכרתי את בעלי לעתיד ובמשך ס –פגשתי סוף 
  .על- אללארץ ישראל במטוס  1964אני ובעלי בשנת , עלייה לארץ ועלינו

  



 

  י על חייך  בארץ/א ספרנ

המסר שברצונך להעביר , שהקמתהמשפחה , פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

שיכנו אותנו בבלוק חדש אבל גרנו  .לגבעת המורה כי לבעלי הייתה משפחה, כאשר הגענו לארץ ביקשנו להגיע ישר לעפולה
 בתור חשמלאי מוסמך ואני עבדתי במפעל ולטקסעבד בעלי . כסף לא היה הרבה, בשכירות והיה קצת קשה מבחינה כלכלית

יש לנו . במשך הזמן נולדה ביתנו הראשונה והיחידה רחל וככה גידלנו אותה והחיים הלכו והשתפרו. תעשייה רטקסטיל באיזו
  . בגיל הזהב ונהנים מהביקורים של הילדה והנכדים אצלנו ואנחנו אצלם בירושלים, נינים ואנו מאושרים 16-נכדים ו 10כיום 

  

  

  


