
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית   @pmo.gov.ilinfovatikim:  ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: בפקס או   49003פתח תקווה  10437. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

                                    .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  ברויאר :שם משפחה

  

  נחמה:שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה                                   

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                            

                                              בלועזית
  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  נחמה                                                    

   בלועזית
  

Nehama  

:                     מין

 נ   
   :לידה שנת

1924  
 

  ס'נוביצונ:  עיר לידה
                                                              

Novicon's פולין:ארץ לידה                                                בלועזית 

  משה:של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רחל
                                       פולין         :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
Novicon's                                         

  :ארץ המגורים

 פולין
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
  נערה 

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

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

   בלועזית       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                             

  בלועזית                                                        ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 )גרמניה ואיטליה, המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר (
   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  הודו

  :עליה שנת

  
1943 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  
  נאורליה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                            
  

במרץ אבא שלי לקח אותי ואת אח שלי ואמר לאימי ואחותי שצעירה ממני  39ברחתי מפולין ב 14בפולין הייתי בת  39בשנת 

  ואבא שלי ברח איתנו איתי ועם אחי וכשברחנו בדרך התחילה המלחמה תפס אותנו עוד בפולין  ושיישאר

  

  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
  

  
ואז נפלתי לתוך תעלה והעין נפצעה לי מאד קשה  ולא היה לי מים ולא כלום היה לי מאד  הפולנים ברחו ובאו גרמנים ניכנסו

עיוורת הגענו לטשקנט ברוסיה לפני בפולין היינו במקום שלא היה  ונהיתיקשה שנה שלמה הסתובבתי ככה עם העין ודם עליה 

מלא פליטים אחד היה על השני והם ראו שזה  רוסים ולא גרמנים וכל הפליטים שהיו גם אנחנו אז באו ממשלת הרוסים והיו

טוב ואמרו לאיפה אתם רוצים להיות ככה סיפור וחייב לעשות משהו כי כבר אנשים מתו מרעב וממחלות עד שהם ראו שזה לא 

אי אפשר להישאר כשברחנו היינו הולכים בלי לדעת לאן ללכת העיקר לברוח והגענו לאיזור רוסיה ופתחו לנו את המחסום 

ות שהם לא רצו וגם עברנו גיהנום ומשם לקחו אותנו ברכבת לסיביר והיה קור גדול וסבל גדול גדול בלי בגדים בלי אוכל מי למר

שנים  3שנישאר בחיים הוא נישאר אבל עבר מלא סבל לא אוכל לא מים קיבלנו בית בלי חלונות בלי כלום בקור ממש סבלנו 

הרוב מתו ואז כולם הלכו לטאשקנט עיר הבירה של אוקראינה כי שם היה נורא  כ שיחררו את הפליטים לא נישאר מלא"שם אח

חם ולא נתנו לנו לא בית ולא עבודה ולא אוכל וכולם גרו בתחנת רכבת שם ככה ישנו עם ילדים דורכים אחד על השני והתחילו 

ואחותי נישארו עם הגרמנים בפולין מחלות טיפוס ומאד קשות אז לקחו בלילה שישנו את אהבות והאימהות אבי לא חזר אימי 

והיטלר הרג אותם שם ולקחו את אבי ואחי ברוסיה ועד היום אני לא יודעת מה איתם קמנו בבוקר בתחנת הרכבת ופתאום ראו 

שאין להם הורים והתחילו לבכות ולצרוח ואז לקחו את כל הילדים לבית ילדים והיה צריך להוריד להם בגדים ואת כל השערות 

ות היינו נורא מסריחות כשהגיעו המטפלות להחליף לנו בגדים הם הגיעו עם מסיכה נגד גז מרוב שהיינו מסריחים אני של הבנ

הייתי מאד חולה עם דלקת ריאות והיה לי מזל לקחו אותי לבית חולים ברוסיה שעזר לי כשהייתי בבית חולים היה מנהל בבית 

אז אמרת לו " מה קורה איתך הבראת כבר "י וכשהבראתי המנהל אמר לי חולים שראה אותי שאני לבד ולא באים לבקר אות

מה אני יעשה לאיפה אני ילך המנהל הזה היה דואג לי ומביא לי אוכל ושתיה ואז אמר לי אני יטפל בך ואז הוא לקח אותי 

להוריד אותי באיזה החוצה עם מכתב ביד ושם אותי ליד הרכבת מחוץ לבית חולים ואז הוא ניגש לנהגת הרכבת ואמר לה 

מקום ואז היא לאחר הנסיעה מורידה אותי ואומרת לי תלכי לאיזה מקום ואמרה לי תצלצלי פה בפעמון ואז צלצלתי בפעמון ובא 

אמרתי לו שלחו אותי לפה והארתי לו את המכתב של המנהל וזה היה מינזר ופתאום באה " מה את צריכה "לי שומר אמר לי 

והבינה במה מדובר ומהר הכניסה אותי ומייד התחילה לפנק אותי הייתי מאד מסודרת היה לי ביגוד נזירה וראתה את המכתב 

חם אוכל חם שתיה ונורא כייף הבראתי שם והסתדרתי לאחר שהבראתי הייתה תקופה שהייתי עם שני חברות ילדות לתקופה 

שמעו שאני יהודייה ופחדתי שלא ירביצו לי ואז  קצרה ואז לקחו אותם ושוב פעם נשארתי לבד מהכנסייה הלכתי ברחתי כי הם

  .רציתי ללכת למוסד פולני בטשקנט ובאתי ואז הכניסו אותי ושם לא הייתי הרבה זמן

   

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  

  
האדום לטהרן ואז לקחו אותנו לעבור את הגבול לקחתי פספורט של ילד שמת ואז  אבאו לקחו אותנו עם אוטובוסים הצבואז 

קראו בכל השמות ובשם שלי לא קראו ולא ידעתי מה לעשות ואז קפצתי לרכבת אמרתי לעצמי אני לא נשארת ואז קפצתי 

מה ישנתי באוהל ונתנו לנו ועליתי לרכבת ואז עברנו את הגבול והשייח בטהרן אז היה טוב שם היום אין כאלה ושם שנה של

סולד עם שר החוץ  הנריטה חתיכה קטנה של אוכל וחתיכת ביצה לא מבושלת ובגדים מסריחים גם שם היה מסריח ואז באה 

  ה ייצאנו מרוסיה וכבר התחילה המלחמה שני 42ואז ב" התקווה"של ישראל משה שרת ובאו המון אלינו ולימדו אותנו את המנון 



 

  

  

  

  חייך  בארץי על /נא ספר
  

  

י חיפה ובאנו מלא ילדים לבד ובאו משפחות מהארץ וכל משפחה רצתה ילד ואז אני הייתי בירושלים עם "עליתי לארץ ע 43וב

ילדים בבית הבראה שנה היה לנו כל כך טוב היה לנו הכול מכל טוב הם רצו שנבריא וגם המצב בארץ לא היה כל כך  80עוד 

לקחו אותי לשדה יעקוב למשפחה מאמצת והיינו עובדים ואחרי צהריים היינו לומדים ואז עברנו טוב אבל תמיד דאגו לנו ואז 

י נתניה ומהקיבוץ עזבתי גם ואז עברנו לתל אביב ועבדתי במסעדה הייתי מקבלת קצת כסף בשביל להתקיים ומתל "לקיבוץ ע
  .לי הבן שלי הראשון ואז באתי לשדה אילן  אביב עברתי לחוות השומר היה טוב שם ושם התחתנתי ובמלחמת השחרור נולד

  

  2013דצמבר , שדה אילן, טל זוהרי: ראיון


