"לְדוֹרוֹת"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
שאלון לרישום קורות ניצולי השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים.בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים מפורסםבאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם משפחה:רוט

שם פרטי:ברוך

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך ,אין צורך לענות עליה

שם משפחה איתו נולדתי :רוט

בלועזיתRot

שם פרטי איתו נולדתי :ברנט

בלועזית Bernat

מין :זכר

עיר לידה :סיגט

בלועזית Sighetu

ארץ לידה :רומניה

שם פרטי ושם משפחה של האב:חנינא אליעזר

שם פרטי ושם נעורים של האם :ביילה

מקום מגורים קבועלפני המלחמה :סיגט

בלועזית Sighetu

שנת לידה1/9/1921:

ארץ המגורים :רומניה

השכלה/תואר אקדמילפני המלחמה:

מקצוע לפני המלחמה:

חבר בארגון או בתנועה:

)יסודי ,תיכון ,אוניברסיטה ,ישיבה(
בחור ישיבה

)תלמיד

לא

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

במידה והיית בגטו ,ציין את שמו

בלועזית

במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז ,ציין את שמו

בלועזית

צ'יק סרדה

המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:קישינב  -מולדבה
במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

תאריך השחרור1946 :
ציין מקום אליו חזרתלאחר השחרור

)מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה ,גרמניה ואיטליה(

סיגט
במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין ,ציין ממתי עד מתי

שנת עליה:

במידה ועלית באנייה ,ציין את שמה

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :הבית בו גדלת ,בית הספר ,חברי ילדותך; במה עסקו הוריך ,המשפחה המורחבת ,חגים ומאכלים(
נולדתי בשנת  1921בסיגט ואבי היה זקן ,אני נולדתי כשהיה בן  .72בנישואיו הראשונים לא היו לו ילדים ובנישואיו השניים אני
הייתי הילד השלישי במשפחה .לאחותי הבכורה קראו צילה פרומט והיא נספתה באושוויץ עם אמי בת ה.56-
הסביבה שבה גדלתי הייתה דתית ואני למדתי בתלמוד תורה ואחר כך בישיבה של הרב מסיגט -יקותיאל טייטלבוים .במשך
תקופת הלימוד בישיבה למדתי לימודי קודש לפני הצהריים ,ואחר הצהריים למדתי אריגה במכונה ידנית שייצרו בה מפות ובדים
לחליפות .אחי שמואל יליד  1918מבוגר ממני בשלוש שנים אף הוא למד בישיבה .גר בניר גלים ונפטר לפני חמש שנים.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)גירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים במחתרת ,השתתפות בבריחה או
בהתנגדות ,האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,במי נעזרת או אולי למי עזרת(:
בתחילת תקופת המלחמה סיגט עברה לשלטון הונגרי ואז קיבלתי צו גיוס להתייצב בטשקנט שם היה ריכוז של כל המגוייסים
היהודים .לאחר תקופה של כחודש העבירו אותנו למקומות שונים .תחילה עברנו לצ'יקסרדה ,שם חפרנו בורות לעמודי טלגרף.
למעשה כל שני בחורים נדרשו לחפור שלוש בורות ליום כשכל אחד מהם בעומק  1.30מטר וברוחב  60סנטימטרים ,וכל זאת
במקוש .המיקום היה בצידי ההרים והאדמה הייתה קשה מאוד .נשארנו כל הזמן בבגדים שלנו ולא קיבלנו חדשים ,הנעליים
נקרעו ונאלצנו לעבוד יחפים.
לאחר מכן עברנו לארומסיק -ברומנית :טריסקאון -שהייתה על ההרים וגם שם עשינו את אותה עבודה .נדרשנו בנוסף גם לכרות
עצים מהיער הסמוך ,לקלף אותם ולקחת על הכתפיים ,ולהניח בכל בור עץ מוכן .על העצים נמתחו חוטים .ארוחות הבוקר שלנו
כללו קפה שחור עם קצת ריבה וחצי קילוגרם לחם .בשעות היום שהינו בהרים ובלילה היה קור נוראי שבו היינו ללא בגדים .היינו
חופרים בורות בתוך ההרים כדי לישון בהם ומקימים מדורות ,מעצים שכרתנו כדי להתחמם .משם עברנו לבודפשט באכסניה ליד
הרכבת שבה היו רכבות משא ,אנחנו העמסנו עליהם עצים גדולים וכבדים מאוד .ניקינו את חצר הרכבות מהשלג .בימי ראשון לא
עבדנו .פעם התגנבנו והורדנו מעלינו את הסרט הצהוב שסימן אותנו כיהודים ובאנו לעיר לבקש עזרה מיהודי העיר אך הצליחו
לתפוס אותנו .המשטרה התחילה לחקור אותנו על הדרך שבה נמלטנו ובחקירה אמרנו שסרג'נט שהיה אחראי עלינו נתן לנו
רשות לצאת .קראו לו ושאלו אותו האם נתן לנו את הרשות,והוא השיב שלא ,ונתן לנו בעיטה חזקה באחורינו .החזירו אותנו
למחנה ושם נחקרנו שוב ,מדוע אמרנו שהורשה לנו לצאת ,והשבנו שחשבנו שיעזור לנו להשתחרר והוא צחק.
המקום האחרון שאליו עברנו היה ליד מורושביץ ושם כשהרוסים היו קרובים לחזית יצאנו אל ההרים ביחד עם השומרים שלנו
והתחבאנו בתוך תבן .כבר שמענו את כל הצעקות של הרומנים שנלחמו לצד הרוסים וקראו ברומנית ללכת למען הילדים והנשים.
ראינו שהשומרים שלנו ברחו למטה לכפר ואנחנו נשארנו על ההר .היו איתנו ילדים יהודים מצ'כיה שידעו לדבר צ'כית שדומה
לרוסית והם ביקשו שנרים ממחטות לבנות שיראו סימן שאנחנו נכנעים ויש חבורה של יהודים .הרוסים הביאו אותנו כשבויים ליד
ברשוב למקום שהיה בעבר מחנה צבאי רומני ושם היו צריפים ולנו שם על הרצפה ללא כיסוי ,אך למזלנו היו שם תנורי גז
ובעזרתם הצלחנו להתחמם .היינו שם  240נערים יהודים ,הופרדנו משאר השבויים ובאותו זמן חליתי בצהבת ולקחו אותי לבית
חולים בברשוב שבו שהיתי שבועיים ,היו שם בבית החולים שבויים מעמים שונים הונגרים ,חיילים גרמניים ועוד ,לאחר שהוטב
מצבי ללא קבלת תרופות שוחררתי מביה"ח וחזרתי שוב למחנה שבויים ולא מצאתי שם אף אחד מהנערים היהודים ונודע לי
שהם הועברו לרוסיה .לאחר זמן הובאו שוב שבויים חדשים .משם עברתי לקישינב ,שם חליתי רגליי התנפחו ממכות קור שסבתי
ונשלחתי לבית חולים בקישינב .במרפאות שימשתי כמתורגמן כי ידעתי מעט רוסית ויידיש והיו שם שבויים גרמניים שיכולתי
להבין את מה שאמרו .שוחררתי בסוף .1946
אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ

חזרתי לסיגט ופגשתי בבחורים שסיפרו לי שאחי שמואל חיפש אותי וכי הוא נישא  .בסיגט גיליתי לאכזבתי שהבית שבו גרתי בנו
עליו בית אחר ,גרתי בבית אחות של גיסתי ועבדתי בבית חרושת לאריגת בטנות לחליפות .לאחר כשבע שנים שידך לי חבר את
אשתי ונשארנו לגור בסיגט  10ימים בלבד ,שם נודע לי שמחפשים בווטרהדורניי vatradorneiמלמד בחיידר.
בעקבות זאת עברנו להתגורר בדירה ממשלתית בסמוך לבית הכנסת .מאוחר יותר למדתי שחיטה ביאסי במשך שלושה חודשים,
וחזרתי לווטרהדורניי כשוחט של האזור ,שחטתי בעיירות בדרום בוקובינה ובטרנסילבניה .נולדה לנו בת אחת שלמדה בבית ספר
כללי ורצינו שתקבל חינוך יהודי ,פניתי  6פעמים בבקשה לעלות לארץ ,אך בקשתי נדחתה כל פעם בין היתר בהתערבותו של
הרב רוזן רבה הראשי של רומניה שרצה שאשאר בתפקיד שוחט וכמשמש בקודש בווטרנהדורניי .רק בשנת  1965נענתה
בקשתי בחיוב ויצאנו במטוס מבוקרסט במטוס לרומא .הסוכנות היהודית דאגה לשהותנו באיטליה ולאחר שבועיים הפלגנו לנמל
חיפה.
נא ספר/י על חייך בארץ

בשנה הראשונה חיינו בדלות נוראה בשכונת מורשה ברמת השרון ,הייתי מובטל במשך שנה ואשתי דבורה עסקה בעבודות ניקיון
בישיבה בבני ברק ,ישבנו על שתי הכיסאות במטבח בתורנות .אחרי שנה דאג דוד אשתי הרב דוד דוידוביץ שסיים את עבודתו
כשוחט בטירת הכרמל שאקבל משרת שוחט במשחטה ובקהילה בטירת הכרמל ממנו שכרתי את דירתו .שימשתי כעין רב בבית
הכנסת בשיכון ממשלתי שהיה בו בית כנסת בבתים נטושים של ערבים שברחו ב ,1948-גרתי בשכירות ולאחר שנים רכשתי
דירה בשכונת עמידר בטירת הכרמל ובכל זאת הלכתי בכל שבת ברגל עד שיכון ממשלתי שם קראתי בתורה ולימדתי שיעורי
תורה.
ביתי היחידה שהגיעה לארץ בגיל שמונה נקלטה בארץ בצורה טובה מאוד הצטיינה בלימודים על אף שהציקו לה כעולה חדשה,
הקימה בית לתפארת וארבעת בניה שירתו בצבא הגנה לישראל ביחידות קרביות הנכד הקטן שלי שהשתתף כמפקד במבצע
עופרת יצוקה הלך אחרי שלוש שנות שירות ללמוד בישיבת תל אביב ,לא השתמט משירות צבאי אלא שילב לימוד תורה אחרי
שירות מלא .הנכד הראשון שלי סיים תואר דוקטור באוניברסיטה העברית במחקר ביולוגי חשוב בהדסה עין כרם .נכד שלישי שלי
עובד כעורך דין בירושלים והנכד השני שלי משמש כמנהל ביתן במעבדה לבעלי חיים בהדסה עין כרם .חתני שעבד  35שנים
בתפקיד מנהל חטיבת ביניים מסייע לנו בכל התחומים וב"ה זכינו לנחת מרובה .נכדתי לומדת שנה שנייה פסיכולוגיה
באוניברסיטת בר אילן ונכדה נוספת שנישאה ,היא ממגורשי נצר חזני שבגוש קטיף ועובדת באיסוף קטיף.

ראיון :צבי ארנטל ,שלעבים ,פברואר 2014

תמונה לתעודת זיהוי של ברוך בבואו לארץ.

חתונת נכדתו שלומית
ישראלי לפני שבע שנים.

מסיבת  90שנה לכבודו של ברוך

הבוקר עורך קניות בסופרמרקט.

חתונת נכדו נחמיה ספטמבר 2011

