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  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

  ברגר :שם משפחה

  

  )דורינה(דורה  :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

         שוורץ :שם משפחה איתו נולדתי

                                            

                                   Shwartz  בלועזית
 

  דורינה :שם פרטי איתו נולדתי
  

  Dorina בלועזית
                                          
:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה
5/9/1927 

  גלץ :עיר לידה
                                                              

  Galati בלועזית
                                           

  רומניה :ארץ לידה
 

  נתן :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  שיינדל :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                 גלץ: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
  

  Galati בלועזית

 
  רומניה :המגוריםארץ 

 
  ס"בי :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

   

 

  תופרת :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :חבר בארגון או בתנועה

  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  )SSמתחת למרפאה של ה(במרתף , רומניה, רחוב וולטדפס :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

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

 
1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  )אונייה איטלקית(טטי 



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                       

. הגיעה ההודעה שאסור ליהודים ללמוד בתיכוןאז התחלתי תיכון ו, סיימתי בית ספר יסודי. לפני המלחמה הייתי בבית ספר

. ועברה לגור בבוקרשט 8שלי התגרשה מאבא כשהייתי בת  אמא. שכנה יהודית התחילה ללמד אותי תפירהנשארתי בבית ו

  . דוד ושימי -שם גרו גם הדודים, אני עברתי לגור עם סבתא

היה אסור לנסוע . כשהתחילו הפצצות בבוקרשט אמא שלחה אותי אל סבתאו ,בחופשות הייתי נוסעת אל אמא ברכבת

כי שם , הם החביאו אותי בקרון פצועים. סיעו אותי חזרה לגלץהיו חברים גויים שעבדו ברכבת והם ה, דוד, ברכבת אבל לדודי

  . אחרי כמה חודשים אמא שלי נפצעה מהפצצות וחזרה לבית של סבתא. סבתאלא הייתה ביקורת וכך חזרתי ל

נולדה לו ילדה והוא נשאר בגלץ והתחתן עם המאהבת שלו  ,בית חרושת של פסטרמהלאבא שלי היה . בת יחידהאז הייתי 

  .למדתי בבית ספר יהודי שמוכר בגלץ. אחת שלא הכרתי

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

 בריחההשתתפות ב, במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):עזרת או אולי למי עזרתבמי נ, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות

  

כשהגרמנים נכנסו העירה השוטרים שידעו שיש לנו בית . בפינת הרחוב הייתה משטרה. 13.5כשהמלחמה פרצה הייתי בת 

הנאצים לא ידעו  ."רק יהודים אשמים במלחמה הזאת"הם אמרו לדודה שלי . הכניסו את הנאצים לגור בחצר שלנו - ריק בחצר

גם אמא . הדודה וסבתא נשארנו בבית, אני. אז לקחו את הדוד למחנה עבודהו ,עלינוהו הלשין מיששאנחנו יהודים אבל 

  . פצועה, הייתה אז בבית

אני ושתי . לאגור לחורף, לירקות" חדר קירור"מאחורי החדר הייתה גינה גדולה ושם מקלט גדול מתחת לאדמה ששימש כ

אכלנו את הירקות והתחבאנו כמעט שנתיים מתחת לאדמה . מעלההמבוגרות נשארנו לושם  אבנות הדודות רצנו להתחב

יצא ולשול מהירקות קיבל ש, 19בן , הדוד. היו גם חביות של כרוב כבוש ואלו המים ששתינו כל הזמן הזה. גרנו לחורףשא

לכיוון  במרתף הייתה יציאה. בל עשה הרבה רעש כדי שנדע לברוחהוא רץ להיכנס חזרה א. וכך נתפס - החוצה לשירותים

  . לפני שהספיק להגיע ואז הרגו אותו ,ולהתחבא הרחוב השני והיינו צריכים לצאת משם

הדוד שלי עזר להם כשהגיעו . ְספירו קלאודטוסשמו של היווני היה . פליטים שברחו מיווןכשיצאנו לרחוב השני היה שם זוג 

היה . ידעם שלהם במשך כמה ימים עד שחזרנו למקלטהם הסתירו אותנו בבו. לרומניה ולכן הם עזרו לנו כשיצאנו מהמחבוא

היה כבר קרוב . הן התחבאו במקום אחרכי לא הרגו את סבתא ואמא שלי ו 14- ו 19בנות הדודות היו בנות . דמפחיד מאו

  . לסוף המלחמה ולא פגעו בהן

עזרו לנו לחתוך את החוטים של הפצצות  םה .הגרמנים מלכדו את הביתשביום שהנאצים עזבו היוונים באו להזהיר אותנו 

  . הם היו נחמדים אלינו, במקום הנאצים רוסייםוקצינים השוטרים הכניסו חיילים  בסוף המלחמה .וכך לא הושמד הבית

  

  



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

 - ברחנו בגבולות. התחתנתי ועליתי לארץ 19ובגיל הכרתי את בעלי  16בגיל . מקצועיתלהיות תופרת אחרי המלחמה למדתי 

   .ומאיטליה לארץ, מאוסטריה לאיטליה, מהונגריה לאוסטריה, מרומניה להונגריה

הייתי בהריון ונכנסנו למחנה פליטים והיה . וינט'היה לנו מדריך ששילמנו לו והוביל אותנו להונגריה שם כבר קיבלו אותנו מהג

המסע . נולדה בדרך באוסטריה, חנה, הבת שלי. האוכל היה עלוב מאוד, היה רטוב ומטונף, היה תור למזון. קשה מאוד

. בת חצי שנה החנה הייתכשנבה 'עלינו באוניה ֶטטי מז. שינו וכך מימנו מזון בדרךמכרנו את כל רכו ,ילאיטליה ארך כשנה וחצ

גם בעלי ואימי . ולא אכלה, התינוקת הקיאה בלי הפסקה. האוניה התנדנדה וכולם הקיאו ,שטנו שבוע כי הייתה סערה בים

  .ארצה עלינוכך . הקיאו כל הזמן

  

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

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

בעלי הלך לצבא ואני . יבליה'אחר כך קיבלנו מהסוכנות בגבעת עלייה בגושיכנו אותנו בפרדס חנה  1948כשהגענו בשנת 

אני עבדתי כתופרת ומטפלת , בעלי עבד בתדיראן, ים- עברנו לבת. יעקוב, נולד הבן שלי 1949בשנת . נשארתי עם הילדים

בעלי . כעת שניהם בפנסיה וחיים יפה ,יעקוב עבד כמנהל במוטורולה ,חנה הכה ליועצת חינוכית ,הילדים גדלו ולמדו. לילדים

 .צ קרוב לילדיי"ואני חיה בראשל 2011נפטר ביולי 

  

 

  וית שטלרודור: ראיון
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