
 

  "ְ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  .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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  יהודית  :שם פרטי  גרוס  :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

       הרצינו  :איתו נולדתישם משפחה 

                                            

     CHERZEANOבלועזית

  גיני :איתו נולדתישם פרטי 

                                                      

:                     מין                           GINI בלועזית

  נ  
  1933  :לידהשנת 

 
  גלץ:  עיר לידה

                                                              

  רומניה :ארץ לידה                            GALATI  בלועזית

 
  בנימין גרוס :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  סוריקה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                  גלץ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

  רומניה :ארץ המגורים                              GALATI בלועזית

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

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

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                             רומניה, גלץ :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1944:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  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                                                                                                                                         

 כנפח אבא עבד .על הדנובה שברומניה, "גלץ"גרנו בעיר הנמל הגדולה . נולדתי להורי כילדה רביעית אחרי שני בנים ואחות

אך אנו שמרנו על היהדות כולל השבתות והחגים  ,אורתודוקסיתהבית היה בסמוך לכנסיה  .ויחד עמו עבדו שני אחי הגדולים
 ,ימים יפים וטובים וידענ. ואת המאכלים המיוחדים שהכנו לחג, אני זוכרת טוב את ההכנות לחג הפסח. בהם הלכנו לבית כנסת

קא הזיכרון החזק ביותר שלי הוא מרעידת אדמה מאד ודו .עלי ילדות מאושרת עם משפחתי עברה פרוץ המלחמהכך שעד 

  .תה אות מבשר רעהיכאילו היו ,זמן קצר לפני המלחמה שהתרחשה, זקהח

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):נעזרת או אולי למי עזרתבמי , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

תחילה הפגזות בלתי פוסקות של , אני זוכרת היטב את פרוץ המלחמה .הכל השתנהו ,הייתי בת ששעם פרוץ המלחמה 

  . הגרמנים מיהרו לכבוש אותה ,נמל חשובה גלץ עיר עירה בהיות. מטוסים ולאחר מכן תותחים

כשנכנסו . שכן הגרמנים הפציצו והרסו בית אחרי בית, את ביתנובלילות מפחד שיהרסו בה ישנו ואנו חפרנו תעלה בחצר 

פחד גדול כי היהודים היו מטרות חיינו ב. ההרס התגבר ועמו רציחות אנשים ברחובות ללא כל סיבה ,הגרמנים לעיר עם טנקים

זמן מועט לקחו את  לאחר. לומר שאני רומניההיה עלי ו ,כילדה נאסר עלי לדבר אידיש. כך שנאלצנו להסתתר ,של הרוצחים

חיינו על תרומות ונדבות של אנשים מהכנסייה . נותרנו אמי ואני ללא כל דרך להשיג אוכלו, י למחנה עבודהיאחאת אבי ו
הזיכרון הגדול ביותר מהמלחמה היה הרעב והפחד . וכשהתמזל מזלנו גם שאריות של עוף ,אשר נתנו לנו לחם ,סמוכהה

  .סתובבתי ברחובות ומכרתי מיני מאכלים שאמי הכינהלעיתים רבות ה ,הבלתי מסתיימים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

אבא גם . הטנקים מתקרבים ושמחתנו לא ידעה גבולאת שמענו את התותחים ולאחר מכן . עם תום המלחמה נכנסו הרוסים

הקומוניסטים מיהרו לנסות . אך לא להרבה זמן, פעם ראשונה מעט פחות פחדב וכילדה בת אחת עשרה הרגשתי ,חזר הביתה
  .  אך שוב ידענו רעב  ,לשקם את ההריסותו

נו השלטון הקומוניסטי לא נתן לנו לעלות לישראל למרות שחזר. כשנודע להורי על ישראל הם החליטו לעזוב את רומניה ויהי מה

 תיהגע. קבלנו סוף סוף את ההיתרים לעלות לארץ 1964 שנתרק ב .)ויזות( היתרי עליהשוב ושוב ובקשנו  ,יהודיםכלחיות 
  .בתנו הקטנה שנולדה ברומניה , עם עדהבעלי ו עםלישראל 

  
   י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים, שהקמתהמשפחה , פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  
בישראל חיינו השתנו . הלאחר תקופה קצרה נולדה בתנו השנייו ,בעלי קבל עבודה בכור. שלחו אותנו לאשקלון ארץכשהגענו ל

 .אחרי כל שנות הפחד והרעב שידענו בשנות המלחמה ושאותן אי אפשר לשכוח ,הגענו לגאולההרגשנו ש. מהקצה לקצה
  . הנוראים של שנות המלחמה לא עוזבים אותי תות זאת עד היום הזיכרונולמר

כיום ו, עברתי לגור בתל אביב בעקבות פטירתו .אך נפטר לפני שלוש שנים ,לאחר ארבעים שנות עבודה בכור בעלי יצא לפנסיה

  .כך שהן יכולות לעזור לי יבסמוך לבנותיאני גרה 

כמו כן ראוי . כל אדם שרואיםלפחד משלא צריך להסתתר ולברוח ו ,הרגשת הביטחון אין כמוש, לדורות הבאים ברצוני שידעו

הידיעה שהיום יש לנו צהל חזק . כך שתמיד צריך להיזהר ,יתכן ואורב מעבר לפינה ,הגרוע ביותר, לקחת בחשבון שהבלתי צפוי

  .היא החשובה ביותר ,ששומר עלינו
  

  
  עוזי יערי: ראיון

  2013יולי , תל אביב


