
 

  "ְלדֹורֹות"                               
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                       

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

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

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

  www.ledorot.gov.ilד שכתובתו אתר אינטרנט מיוחב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  דרך :שם משפחה

  

  אדולף :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          דרך: שם משפחה איתו נולדתי

                                           

                                             Drach בלועזית
 

  אדולף :שם פרטי איתו נולדתי
  

  Adolf בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
11/1/1932 

   סטרוזינץ: עיר לידה
                                                              

  רומניה :ארץ לידה                        Storojinet בלועזית
  

  יעקב :משפחה של האבשם פרטי ושם 
  

  פפי רוזנברג :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                  סטרוזינץ: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  רומניה :ארץ המגורים Storojinet בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

   

 יסודי

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

   
  תלמיד

  :חבר בארגון או בתנועה

    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  :   מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                )שם העיר או האזור ושם הארץ(
                               

  סטרוזינץ: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  טרנסניסטריה 

 בלועזית
  

  :תאריך השחרור                                                                  כפר הודי  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות (

 )ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  סטרוזינץ

  מחנה מעבר ליד מרסיי בצפת: מקומות בדרך לארץ

  

  :שנת עליה

  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  עצמאות



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, בו גדלתהבית : ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                              

 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות בבריחה , פעילות ותפקידים במחתרת, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

  

הייתי תלמיד בבית . מנתה בנוסף אליי את הוריי ואחי הצעיר ממני בשנתייםומשפחתי  9עם פרוץ המלחמה אני הייתי בן 

  .עד שנכנסנו הרוסים לעיר ואז שפת הלימוד הפכה לרוסית', ספר רומני לא יהודי ולמדתי שם עד כיתה ג

שה לובאותה עיר גרו גם ש. המצב הכלכלי היה טוב והיה לנו בית משלנו. לאבא הייתה מאפייה ואמא הייתה עקרת בית

 .נהרגו בתוך העיר עוד בתחילת המלחמה והשאר הגיעו איתנו למחנה מהם יםשני ,אחים של אמא ביחד עם משפחותיהם

  .אבי גויס לצבא האדום. שתי דודותועוד , אחי, עם אמי דיהגענו למחנה ריכוז הּוכשפרצה המלחמה אנחנו 

וחיינו , ללא אוכל, בלי גג, בלי חלונות, המקום היה מלוכלך. במחנה הריכוז הכניסו אותנו לדיר חזירים עם כל שאר היהודים

כולל דודתי ששכבה , מעלות וחצי מהאנשים נפטרו 30בחורף הראשון הקור הגיע למינוס . איש במקום קטן 300-400שם כ

גויה אחת שהייתה אלמנה . חודשים ואז עברנו לגור אצל תושבי המקוםהיינו שם מספר . ליידי מתה למשך שלושה ימים

נשארנו שם . נתנה לנו חדר ובמקום שכר דירה אמי תפרה עבורה ועזרה לה במשק הבית ובתמורה גם קיבלה אוכל בשבילנו

הייתי , בחקלאותאני עבדתי בקולחוז . היא הייתה בודדה, שלוש שנים עד השחרור וזכור לי שהאלמנה הייתה נחמדה אלינו

הלוקח אחריות על  11חיינו מהיום למחר ואני הייתי ילד בן . הולך יחף לעבודה בשדה והרגליים שלי התקשו כמו סוליות

 . פרנסת המשפחה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

  

. הנסיעה ארכה מספר ימים והתנאים היו קשים. עם תום המלחמה חזרנו הביתה ברכבת משא עם חיילים שנסעו לברלין

באותה שנה חזרתי . נשארנו לגור שם למשך שנה. כנראה שהאנשים שגרו בו ברחו, כשהגענו לבית שלנו הוא היה ריק

כנראה , מוסקבה נודע לנו שאבא נעלם בזמן שירותווכשתכתבנו ל, בקואופרטיב של לחםאמא עבדה , ללמוד בבית הספר

  .או מה היו נסיבות מותו, היכן קבור, ולא ידוע לי התאריך, נהרג

ומשם עברנו לרומניה לעיר , בעיקר הבית, הרוסים אפשרו לנו לצאת מאוקראינה תמורת ויתור על כל רכושינו 1946בשנת 

ואח , אמי לא עבדה, אני לא למדתי. 1947נו בדירה שכורה עד שנת שם נשארנו חודש ואז עברנו לפוקשאני ושם גר, סירט

אני עבדתי שם כחניך בצורפות ואחי למד . 1948משם עברנו לבוקרשט עד שנת . של אמי חי באמריקה ותמך בנו כלכלית

תגבשה ההחלטה לעלות לארץ ישראל ה. עברנו לפריז ושם שהינו כחצי שנה 1948ב. דודי המשיך לתמוך בנו. בבית ספר



 

זמן קצר חיינו במחנה מעבר ליד מרסיי ומשם עלינו . קיבלנו את אישור העלייה 1949אצל אמא בזמן השהות בפריז ובשנת 

 ". עצמאות"על האוניה 

  

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

  ):הבאיםשברצונך להעביר לדורות 

  

גרנו באוהלים כשנה ואני . הגענו לחיפה ושהינו בשער העלייה ומשם הועברנו לבית עולים בפרדס חנה 1949באפריל 

. בדירה שהייתה משותפת עם עוד אנשים, עברנו לגור בחיפה בחדר אחד עם הדודה 1950ב. עבדתי כחקלאי בגבעת עדה

התחתנתי ונולדו  1955בשנת . כאיש מילואים 56באותו גדוד על גיל  בגיל עשרים התגייסתי לצבא לחיל התותחנים ושירתי

בני הבכור עובד כפיזיותרפיסט והצעיר פרופסור . כיום שניהם נשואים ולכל אחד מהם יש שלושה ילדים, לי שני בנים

  .בבצלאל

 .וממשיך לעבוד חלקית בהתנדבות 80עד צאתי לפנסיה עבדתי כאורטופד וכיום אני בן 

  

 

  סימה אופיר: ראיון

  2011 אוגוסט, מודיעין


