
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מרים :שם פרטי  ארד :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, שאלה אינה נוגעת אלייךבמידה וה                                  

 Bromberg  בלועזית       ברומברג: איתו נולדתישם משפחה 
 

:                     מין                                         Margita בלועזית      מרגיטה: איתו נולדתישם פרטי 

  קבהנ

   :לידה שנת

1938 
  רומניה :ארץ לידה                                           Chernivtsi לועזיתב  רנוביץ'צ:  עיר לידה

  ברומברג אברהם  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  סלי שמואל  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  רנוביץ'צ :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

  

 רומניה :ארץ המגורים Chernivtsi בלועזית

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/כלההש
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

   
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  רומניה, ברסט: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                 )ושם הארץשם העיר או האזור (

                                                                        
  ברסט: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
           Brest בלועזית

                                                                                                                           

       ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                            

   בלועזית
  

                  סטבר :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                               

 

  :תאריך השחרור
1945  

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה ,באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר (
Hallein ,אוסטריה  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  רנוביץ'צ

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, צר בקפריסיןבמידה והיית במחנות מע

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, בגטו או במסתור האנשים שהיו בסביבתך ,או בהתנגדות בריחהב
  

  . כבת יחידה לאברהם וסלי ברומברג 26/11/1938- ב, שהייתה אז שייכת לרומניה, רנוביץ'נולדתי בצ

דיאז כמחנה עבודה באוקראינה בשליטת  האשר שימשלעיר ברסט  רנוביץ'גורשנו מצ 1941בשנת עם תחילת המלחמה 

האולם היה מחולק . םגרנו באולם שהיה שייך לנוצרי. הייתי בתת תזונה ולא הייתי מסוגלת לעמוד על הרגליםאני . הגרמנים

. אחות נוספת ואח נוסף של אמא ,אחות של אמא שלי והבת שלההצטרפו  י ואל הורייאלי :משפחה גדולהוהיינו  ,לחדרים

  . מעל התנור כדי להתחמם שבתנותן לי להיה והוא היה  ,בעל האולםשהיה שייך לאולם היה תנור מרכז הב

ואבי , אמא הייתה מחביאה אוכל ונותנת לי לאכול בלילה. התעסוקה שלי במשך היום הייתה לשחק עם הכלבים של הגרמנים

, במחנה היינו מסתובבים עם טלאי צהוב. אך בסוף היום היה מביא לנו אוכל, לא ידוע לי במה עבד. היה עובד בעבודות כפייה
  .עד כמה שזכור לי לא לבשנו בגדים עם פסיםאבל 

  

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

ולבסוף אחרי , אבא שילם להרבה אנשים כדי שנצליח לצאת. את המקום הרוסים שחררו את המחנה ועזבנו 1944בסוף 

באותה תקופה נולדה גם אחותי . 1945שם נשארנו עד אפריל , רנוביץ'הצלחנו להגיע לצ, בדרכים בלתי לגאליותשעברנו 

והגענו למחנה , אבא שוב שילם כדי לעבור את הגבול בחשאי. רנוביץ לכיוון אוסטריה'ולאחר הולדתה עזבנו את צ, הקטנה
  . ליד זלצבורג, עקורים באוסטריה

. 1945ל ינשארנו שם עד אפר. רנוביץ'ת משום שאבא שילם כדי שנצא מהמקום והגענו לבסוף לצעברנו בדרכים לא ליגליו

עברנו דרך . אבא שוב שילם כדי לעבור את הגבול. רנוביץ לכיוון אוסטריה'באותה תקופה אחותי הקטנה נולדה ואז עזבנו את צ
ליד  ,באוסטריההאליין הגענו למחנה עקורים . להסתתרבדרכים לא סלולות כדי שנוכל , וינה וההליכה הייתה רוב הזמן בלילות

אבי כינס את כולנו והציג בפנינו . באותו זמן אבי קיבל מדוד שלו כרטיסים לכולנו כדי שנצטרף אליהם בארצות הברית .זלצבורג

  ".אנחנו עולים לארץ ישראל"הוא קרע אותם לנגד עינינו ואמר ביידיש . את הכרטיסים
  .נמל קרוב ועלינו לארץ עם אונייה שאיני זוכרת את שמההגענו ל 1948לקראת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
בכפר , גדול מאוד במחיר נמוך שטחלאחר כחמישה חודשים אבא מצא . הגענו למעברה ברעננהו 1948עלינו ארצה בספטמבר 

, ותוך זמן קצר הפך להיות חקלאי וכל יתר השטח שימש לגידול בקר, ממש ארמון, הוא בנה לנו בית גדול מאוד. שלם ליד יפו

באותה תקופה התנהלה מלחמת . אני השלמתי את שנות הלימוד שהפסדתי במהלך המלחמה. וגם פרדסים, ייצור חלב ברפת

  .לוד - ענו את כל הכיבוש של רמלההעצמאות ואנחנו שמ

משם עברנו לגור . עד ששר החקלאות משה דיין ביטל את משקי העזר ולכן נאלצנו לעזוב, 1971גרנו בכפר שלם עד שנת 

  .בחולון ואני התחלתי ללמוד בבית ספר לאחיות

באותו  שהיינוהתברר לנו גם בדיעבד . התחתנו 1960שנת וב ,בחיל הרפואה ,בזמן השירות הצבאיאת בעלי הכרתי בארץ 
  .מחנה עבודה ברומניה

  

  

  הסיפור נכתב על ידי מרים ארד

  2013יולי , אור יהודה


