
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  רינה  בר

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Ben Aroya בן ארויה  בן ארויה 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Reene 10.2.1924 נ / ז     רינה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Constanta רומניה  קונסטנצה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  פאולינה שאר  יוסף
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Constanta  רומניה  קונסטנצה 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                    
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  Mangaliaמנגליה , Osmanceaה 'אוסמנצ

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1944 מנגליה

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  קונסטנצה 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  איטליה, רומניה 1959  ארצה

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

לפני רפואה אחותי הגדולה לא עבדה ואילו השנייה הלכה ללמוד .  אחיות2 היו לי ,גרתי בקונסטנצה  יחד עם משפחתי
  .היתה עקרת ביתאמא ו עבד בנמל בקונסטנצה יאב. מה בצרפתהמלח

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/ם אדםהא ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
היה מחנה שלאחר זמן מה נשלחנו למחנה מנגליה . ה'הנאצים הגיעו לקונסטנצה ושלחו את היהודים למחנה ריכוז אוסמנצ

  .אחיותיי היו בבוקרשט ובצרפת. חו למחנה עבודה פרדיננדאמא הייתה עמי שם ואילו את אבא של. עבודה
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

. וצה של אנשים לבוקרשטמקונסטנצה לאחר כמה שנים נסעתי עם קב. לאחר המלחמה חזרתי לקונסטנצה לבד ללא הוריי
 נסענו ברכבת מבוקרשט לנאפולי ומשם עלינו באונייה לארץ 1959 התחתנתי עם בעלי ששמו חיים ובשנת 1954בשנת 
 . ישראל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
נסעתי לבאר שבע  בהמשך . אספו אותי ואת בעלי ולקחו אותנו לפרדס חנה, שעלו ארצה עוד קודם לכן,מל חיפה והורייגענו לנה

עברנו , לאחר מכן. לאחר מכן עברתי לגור עם בעלי בגבעתיים בדירת חדר. לחודשיים שם למדתי באולפן את השפה העברית
  . לאחר מכן עברנו לדירה בה אנו חיים עד היום..  שנה14לגור בהרצליה שם גרנו בדירה בשיכון וייצמן במשך 
  .בכל שנותיי בארץ לא עבדתי ולא הבאנו ילדים לעולם

  
  
  

  תמיר רטנבך: ראיון
  2009אוגוסט . הרצליה

  
  קרן אלמוג: עריכה
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