
 

  "ְ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

  איזנשטיין :שם משפחה

  

  רנה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

                                          Abramovici  בלועזית           אברמוביץ: איתו נולדתישם משפחה 
 

  רנה :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Renee בלועזית
                                          

  30/6/1938 :לידהשנת   נקבה: מין

 
  יאסי:  עיר לידה

  

     Iasi  בלועזית

                                           

  רומניה :ארץ לידה

 
  זיליג :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  לאה קונס :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    יאסי: לפני המלחמה מגורים קבועמקום 

  

 Iasi בלועזית
 

  רומניה :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(

  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :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                                                                                                                                         

  .היותי יהודייהמלא התקבלתי בגן הילדים  ה אלו היו השנים של תחילת ילדותי ואנילפני המלחמ

הוא נזרק  בתחנת הרכבת ביאסי. פודו אילואיי -ביום הולדתי השלישי אבי נלקח לרכבת המוות במסלול יאסי 30.6.1941בתאריך 

מכיוון שאבי עדיין . אחריו בשיירה עמד השכן שלנו מקס ברבר עם ארבעת בניו. על ערימות המתים לאחר שקיבל מכה בראש

פודו לפנות ערב הרכבת עצרה ב. נשם הם עצרו את דמו בעזרת החולצה וחמישתם גררו אותו לרכבת כשהיה מחובר הכרת

כן חזר הוא טופל על ידי הקהילה היהודית במקום וחצי שנה לאחר מ. היה בחייםגופות ואבי עוד  1200ושם הורידו  ייאילוא

אני ואמי וקרובי משפחה אחרים גרנו ביחד במסתור עד סיום . יס לעבודה במכרה אבן בדובורגהמאוחר יותר הוא גו. הביתה

  .המלחמה

לא היה לנו אף מקור הכנסה וחיינו ממכירת . םכולנו ענדנו את מגן הדוד הצהוב ואני מעולם לא ביקרתי בגן ילדיבזמן המלחמה 

סבתא . על הבית של הוריי נפלה פצצה וכל רכושינו נהרס, בזמן ששהינו במסתור במרכז העיר יאסי. דברי ערך וחיינו בעוני וברעב

ליאסי  נשלחו לטרנסניסטריה וכשחזרו, שהיום נשארה בשטח הכיבוש של ברית המועצות הרצהתושבי , ההורים של אמי, וסבא

  . הם מעולם לא חזרו לביתם. חיו אצלנו עד ששיקמו את עצמם

  

    היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

  

קיבלנו תשובה  אבל, ההורים שלי וכל המשפחה הקרובה נרשמו לעלייה לארץ 1950בשנת . 'לאחר המלחמה עליתי ישר לכיתה א

 1974בשנת . כבר סיימתי תואר אקדמי של מהנדסת בניין 1960אני המשכתי בלימודיי עד שבשנת . ית במשך שלוש פעמיםלשלי

  .7-ו 3ושני ילדיי שהיו אז בגילאים , בני, עליתי לארץ ביחד עם בעלי

בני רוני כיום מהנדס מכונות והשתחרר  .במקצוע שלמדתי 2003עבדתי עד פרישתי בשנת , בארץ עברנו תקופת קליטה בהצלחה

  .גיל כיום עורכת דין והשתחררה מהצבא בהיותה קצינה-בתי מוניקה. מהצבא בדרגת רב סרן

  

 

  הסיפור נכתב על ידי רנה איזנשטיין

  2012יוני , רמת גן

  


