
 

  "ְ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
   :שם משפחה

  ברוך
   :שם פרטי

  רינה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
                                         נגלר   

                                              בלועזית
  

Nagler 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  רנה

   בלועזית
         Rene                                 

:                     מין
 נקבה

   :לידהשנת 
1933 

  :  עיר לידה
                                                           יאשי    

       בלועזית
Iasi                                           

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  רובין נגלר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 לא זוכרת שם משפחה) שרה(סופיקה 

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  יאשי

   בלועזית
Iasi  

  :ארץ המגורים

 רומניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

    :  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 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
  
 

  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                                                                                                                                         

, מה שאני זוכרת ממש טוב זה אותי, אני לא זוכרת הרבה פרטים מלפני המלחמה  ,רומניה, ביאשי 1933שמי רנה ונולדתי 

אבא עוד היה בחיים והוא צילם אותי ונתן את , חגגנו את פורים והתחפשתי למלך אחשוורוש, עשינו חגיגה בגן. בגן יהודי 6בגיל 

באו אנשים , א עובדים ואבא היה בביתאנשים ל, היה זה יום ראשון, אחרי שלושה חודשים. התמונה למסגור אצל דוד שלי

ראיתי . בחוץ היו יהודים עומדים עם ידיים למעלה והשוטרים לקחו אותם. נכנסו והוציאו את אבא בכוח, ודפקו חזק על השער

בערב אימא הייתה לחוצה והלכה . גם לא לראות אותו, רציתי ללכת לאבא ולא נתנו לי, את כל המקרה מהחלון ומאוד פחדתי

והיא ענתה שהיא הולכת לחפש את ! " ?לאן את הולכת: "מישהו ראה את אימא ברחוב ושאל אותה, ה כי אבא לא חזרלמשטר

  .הזהירו אותה ואמרו לה לחזור מהר הביתה ולשמור על הילדים פן חלילה יבואו להרוג אותם, אבא

  .יותר מזה איני זוכרת, זהו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, ותגטא, גירוש(

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

  

אני לא . בגלל התפילות 16:00עד  12:00בזמן המלחמה למדנו בבית כנסת כי הרסו את בית הספר היהודי ושם היינו לומדים מ

אנחנו המשכנו , אבל זה מה שהיה כל המלחמה, אולי הרומנים איכשהו הצליחו לגרום לזה, יודעת איך לא הרסו את בית הכנסת

שמו מאות אנשים , בתחנה המרכזית- הם לקחו אותו ברכבת המוות, לא ראיתי את אבא מאותו היום. לחכות לאבא שלא חזר

בארץ ישנה אנדרטה לזכר . יש ביאשי קבר אחרים ושם אבי קבור, 41אבא מת בגיל , נחנקו שם למוות בקרונות והם פשוט 

  .הייתי עם הנכדה שלי בהקמת האנדרטה וזה היה מרגש עד דמעות, נרצחי יאשי ושמו של אבא כתוב שם

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

לקחו  1947אני רק זוכרת שאימא אמרה שאפשר לצאת וללמוד כמו בני אדם ובשנת , אני לא זוכרת מה היה אחרי המלחמה

היינו שם שנתיים , נסענו ברכבת נסיעה ארוכה מאוד. את כל הילדים שאבותיהם נהרגו ושלחו אותנו למעין קיבוץ בטרנסילבניה

עזבתי רק אני את . היא פשוט נשארה ביאשי, אבל לי הייתה היא, שילדתם נספתה באושוויץ רצתה לאמץ אותיומשפחה אחת 

המשפחה שרצתה לאמץ אותי שלמה לאימא כסף כדי שאלך . 1959אימא עלתה בשנת , הקיבוץ כי משם התכוננו לעלייה לארץ

טסתי מטרנסילבניה לאיטליה ומשם , לבדי 1962רץ בשנת עליתי לא. איתם לבואנוס איירס ואני רציתי רק לפלשתינה וסירבתי

  .לארץ ישראל



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה

  ):לדורות הבאים

  

תפרתי , ספרים, הדפסתי שם עיתונים, קולנוע רון עבדתי ליד, בארץ עבדתי בבית דפוס כי זה מה שלימדו אותי בטרנסילבניה

הוא היה שחקן טניס ובעלי נפטר , 30שהקטן ביניהם נפטר מדום לב בעודו בן , ילדים 3את בעלי הכרתי בארץ ונולדו לנו . שקים

  .שנים 16כבר לפני 

  

  

 

  

  לירון לייבו: ראיון

   2013אפריל , קרית חיים

  


