
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד מפורסםבאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  ברגר :שם משפחה

  

  אברהם :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  ברגר:         איתו נולדתישם משפחה 

  

 בלועזית
Berger 

 
  אברהם :איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
Avraham 

:                     מין

  ז

  :לידהשנת 

1932 
  בוקובינה:  עיר לידה

  

  Bucovinaבלועזית
 

  רומניה :ארץ לידה

 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  משה ברגר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 לאה דויטש
  :     לפני המלחמהמקום מגורים קבוע

  בוקובינה

  רומניה :ארץ המגורים Bucovinaבלועזית

 
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  יסודי )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  לא

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

   Transnistria, Kopayngorod)שם העיר או האזור ושם הארץ(

 
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

Transnistria 

  בלועזית

Transnistria  

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

 בלועזית
-  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

Transnistria 
  :  תאריך השחרור

 באביב 1944
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  
- 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  בוקובינה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

1.1948-3.1948  

  :עליהשנת

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

"Pan york"  שבארץ נקראה

  "העצמאות"



 

  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

 
חיינו בקהילה יהודית רחבה וחמה והיינו נפגשים בבית הכנסת . נגר ואמא טיפלה בנו אבא היה. גדלתי במשפחה מסורתית

 .בחגים
  

  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, בגטו או במסתורהאנשים שהיו בסביבתך ,או בהתנגדות בריחהב
  

נשארתי עם אמא ואחי שמואל שהיה מבוגר . אבא נלקח בכח לצבא הרוסי ושם נעלמו עקבותיו 1940בשנת . גרנו בבוקובינה

 המעבר התבצע בקבוצות. החליטו להעביר אותנו לגטו בטרנסניסטריה, י החלטת הגרמנים"עפ, הרומנים. ממני בארבע שנים

לטלטל אותנו הלוך " דאגו"כשהעבירו אותנו . הקבוצה שהועברה לפנינו נרצחה כולה כש כולם הוטבעו בנהר. ובהליכה ברגל

 . תוך כניסות מיותרות לאיזורים שאינם היעד בכדי להתיש למוות כמה שיותר אנשים, ושוב שוב ושוב
 

תחילה נהרגו הזקנים והילדים ומי ששרד היו . תוההעברות התבצעו תמיד במזג אוויר קשה בכדי שכמה שיותר אנשים ימו

אחי ואני , אמא. Mogilovעיר גטו בבסוף הצעדה עברנו בגשר מעל לנהר הנסטר לטרנסניסטריה ל. בעיקר הצעירים והחזקים

, צרכמעט ללא אוכל ומים ובתנאי עו, משהגענו למוגילוב שוכנו בדיר חזירים ריק בתנאים קשים ביותר. שרדנו יחד את הצעדה

, לאחר כשנה בתנאים הקשים בגטו. כל היהודים בגטו הוכרחו לענוד טלאי צהוב. שכן הגרמנים לא הרשו לאיש לצאת מן הגטו

כך נודע לנו מרומנים שהיו , י החיילים הגרמנים ונורה למוות"אך הוא נתפס ע, העז אחי שמואל לצאת ליער ולחפש מעט מזון

הסמוכה ושם התגוררנו עם חמש  Kopaingorodהצלחנו אמא ואני להימלט מן הגטו לעיר  מסויםבשלב  . עדים למקרה

  .משפחות נוספות בחדר אחד עד לסוף המלחמה

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  
 

המסע נמשך כשבועיים . עליתי עם עליית הנוער לארץ ישראל1946 משהסתיימה המלחמה חזרתי לבוקובינה ובשנת 

ושוכנו  DTT - בקפריסין רוססנו ב. הגיעו הבריטים באניית מלחמה וגירשו אותנו לקפריסין, ומשהתקרבנו לחופי ארץ ישראל

החליטו הבריטים להיעתר , לאחר כשלושה חודשים. א נשמרשם גם פגשתי לראשונה את אשתי ציפורה אך הקשר ל. באוהלים

 ".משק הפועלות"לבקשות האירגונים השונים ולהתיר לנוער לעלות לישראל וכך הגעתי לעפולה ל
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
 

חבר מהצבא . בשל המחסור בחיילים שם, אך לאחר כשנה הועברתי לגולני, ל"התגייסתי לצבא והייתי במחזור הראשון של הנח
העלייה : באשר לאמי . נו היכרות מחודשת שהובילה לנישואינויערך בינ, שהיה גם החבר של אחותה של ציפורהשהתברר 

תוכל גם היא להצטרף , אך הובטח לנו שברגע שאתאקלם בארץ, לארץ נמנעה ממנה מכיוון שהתירו קודם רק לנוער לעלות

רק בשנת , למרבה הצער של שנינו, לעלותפיכך נתאפשר לה אך לאחר עלייתי נסגרו שעריה של רומניה בפני היהודים ול, אליי
  .העובדיםשנים וכן הייתי חבר בוועד  42ל במשך "בארץ עבדתי כאזרח עובד צה .1956

  .נכדים מקסימים 7-בנים ו 2לאשתי ולי יש : הקמתי משפחה לתפארת
  

   2014ינואר  ,ביאליק –ת יקרי, אודליה גילון: ראיון


