
 

  "ְלדֹורֹות"                                    
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                    
  

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

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 אוסף הסיפורים יעלה ל. וחינוכית

        

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  אילנה :שם פרטי  שמיר :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

 בלועזית  הברכ: איתו נולדתישם משפחה 
 

  לינה :איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
 

:                     מין

  קבהנ

  :לידה שנת

2.5.1936 
  הסופי: עיר לידה

  

 בולגריה :ארץ לידה Sofia  בלועזית

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  רמי \רחמים

 ל'ולנטין פניז :שם פרטי ושם נעורים של האם

  :הלפני המלחמ מקום מגורים קבוע

  

  בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 
  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  

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

  

  

  סופיה:  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

  פוולן עם פלישת הרוסים
 

  :  תאריך השחרור

9.9.1944  
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 )גרמניה ואיטליה, חמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר המל(

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  הסופי

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

    

  :עליה שנת

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  ורקפני



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

אמא הייתה מתעסקת בכובעים ושמלות ודבריי  .אפילו כתב כמה ספרים, אבא שלי היה מלומד מאוד עם כמה תארים מגרמניה

ובנוסף הוא ניהל דים לאבא ולאח שלו היה מפעל ב .כך היו אומרים, היא הייתה מאוד יפה, ומבלה הרבה עם חברות אופנה

  .היו לו גם המון נכסים, זור מגורינוחנות לבד בא
 - הייתי צועקת לדודות. י נזירותי יכולתי להשקיף על גן שמנוהל על ידומול מרפסת בית גרנו בשכונה מאוד יוקרתית בדירת גג

יד כנסייה לא רחוק מהבית הכניסו אותי לגן שם אפילו שעברנו דירה ל 3.5בגיל . אמרות שונות בצחוקהנזירות בצרפתית 

  .הקודם

היינו משפחה מאוד  .עם זאת חיינו בהרמוניה גם עם הגויים .היינו כל הזמן ביחד במשפחה, גרנו ליד המשפחה של אמא

  .כולם היו מדברים להורים שלי בכבוד רבומכובדת 

  

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבאו  מסתורב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  
המשך גם ב. צהוב טלאיחייב ללכת עם  10החליטו שכל יהודי מגיל ביניהם ו התחילו לצאת החוקים לגבי היהודים 1942שנת ב

אני עוד לא ידעתי הרבה כי אני עוד הייתי ילדה אבל אבא קלט מה הולך . ו מהיהודים להצהיר על כל ההון שיש ברשותםביקש

  .ם הגרמנים וחברים במקומות גבוהיםכרות עיהוא הבין כנראה עקב העבר שלו בגרמניה והה, לקרות
גם , הילדים שלו ולשמור עליהם עד תום המלחמה הנזירה ניגשה לאבא ואמרה לו שהגן מוכן לקחת אתו מבית ספרזרקו אותנו 

  .היה מטח נוראי, השמים התחילו להיות שחורים מרוב מטוסים .השכנים הציעו אבל אבא לא רצה

אמא ואבא היו גונבים  .כלום גם לא אוכל והעוני היה נוראלא היה שם  ,מקום נוראי, יק'עברנו לפאזנצו הוציאו אותנו מהבתים

, בעיר קונסטנדיל בחדר אחד עברנו לבית של המשפחה של אמא שלימשם . בלילה את הלחם של התרנגולות וקצת ביצים

 או אלנעשו כאילו לומדים שם אבל לא באמת למד, בבית כנסת באזור היו מביאים אותנו לשם כדיי שיהיה לנו מה לעשות ביחד

  .ד קרהיה מאו. שמרנו אחד על השני

כל הדרך הוא דיבר איתי על כך שיש אנשים בבית ושאני לא אבהל ! סבא שלי הגיע לקחת אותי והביא איתו תפוז 1943בשנת 
הוא קפץ מהמרפסת אבל למזלו המכנס שלו  ,כשהגעתי הביתה הבנתי מדיבורים שאבא ניסה להתאבד. ושהכול בסדר גמור

עד היום אני לא יודעת למה , ולא קרה לו כלום רק כמה צלעות שבורותנתפס בקומה הראשונה אז הוא השתחרר ונפל משם 

  .היו ילדים ניאו נאצים שהלכו והרביצו ליהודים ברחובות, היה פחד נוראי ולא הסתובבנו ברחובות .הוא עשה את זה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  
שוב הכניסו , חזרנו לסופיה והקומוניסטים לקחו את אבא לעבוד כמנהל באותו מפעל שהיה שלו עם דוד שלו 1944טמבר פבס

  .כל הנכסים וכל הכסף הלך, שחזרנו כבר לא היה לנו כלוםכ. אותי לבית הספר הפרטי של הנזירות

עלי  ההיא הייתה גוזרת את השול ומסדרת ברצועות צפופות ועל זה מכס .אמא הייתה עושה לנו נעליים מרצועות של בדי מפות

ולכן ידעו שמשפחת כאנשים חזקים נשאר שמם של ההורים שלי . י כומר איטלקיאחותי נכנסה לגן יוקרתי שנוהל ביד. ירסת
לאחר  אלימוד בזמנו אל לא היו ספרי. שלח את הילדים שלה לבתי ספר עממיים ולכן קיבלו אותנו לבתי הספר הללוברכה לא ת

  .היא ידעה שאבא כבר לא עשיר כמו אז. יד שנייה בהמלצת המורהבגם אז אני זוכרת שלקחתי ספרים ו, מכן

לא היה לנו מים כי לא . שופט צבאי ואשתו מגורים גםתנו ליוהכניסו א, יום אחד עברנו לדירה של סבא שלי ליד השוק בסופיה

אמא הייתה מביאה לנו אוכל מבית תמחוי ליד . חודש לקחו אותנו לחמם שזה היה כיףאז פעם ב, היה פחם לחמם את המים

יום אחד אחותי הייתה חולה ושלשלה המון ואמא שלי שלחה אותי לשוק להביא כיכר לחם שלם כדי  .הבית כנסת עם קופונים

והתחננתי אליו  התאימוופונים לא הלכתי עם כל הקופונים שהיו לנו אבל האופה לא נתן לי כי הק .לעשות לאחותי טוסטים

לא היה לנו מה לאכול ואבא היה צריך לנסוע לכפרים . וסיפרתי לו שאחותי  חולה אבל זה לא עניין אותו ואני חזרתי ללא הלחם

  .להביא מצרכים כי שם היה זול

ומשם  ליוגוסלביהת עזבנו את סופיה עקב שליח מישראל שאמר שהתחילה עלייה ונסענו ברכב 1947 שנתאחרי מות אבי ב
  .וכבר בדרך שאלו מי רוצה מושב ומי רוצה קיבוץיה יעלינו על אונ



 

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

  ):לדורות הבאים
  

הגיעה  משלחת ילדים ולאחר מכןביגר ואחותי הקטנה נשלחה לכרכור ינומשם לג, הגענו לחיפה ומשם באוטובוסים לפרדס חנה

שפה ה ידעתי אתהיה לי קשה מאוד כי לא ובגיניגר היינו עובדים ולומדים  .כל המשפחה התחילה לבוא עם הזמן. לבית זרע

יגר ולעבוד במטבח ולא אני המשכתי לגור בגינ. נישואים קשים מאודוהו לה  אמא שלי התחתנה בשנית. היה שונהוהמראה שלי 

 .התגייסתי והגעתי לקורס אפסנאים והשאירו אותי כמדריכה שם .ועזרה כספית לא הייתה לי, נתנו לי כסף על העבודה שעשיתי

  .החלטנו להתחתןבהמשך הייתי חברה של מאיר ובצבא 

אחרי כמה זמן ו, חליתי מאוד .1980שעושה יריעות ניילון גדולות ושם עבדתי עד סוף שנת  בקיבוץהתחלתי לעבוד במפעל 

  .הכניסו אותי כגזברית בגיניגר ושם עבדתי עד הפנסיה שאליה יצאתי לא מזמן

  

  

  2013נובמבר , יניגרגקיבוץ 


