
 

  "ְ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

   :שם משפחה

  בן דרור

   :שם פרטי

  רינה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  שיבר

                                              בלועזית
  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  ליטה 

   בלועזית
                                          
:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1931 
  :  עיר לידה

  קמפולונג

       בלועזית
                                           

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יצחק שיבר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 שרה שנריך 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  קמפולונג

   בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 רומניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 בית ספר יסודי 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  טרנזיסניה                 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית גטו שרגורוד - 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
  טרנזיסניה

  ציין ממתי עד מתי, מעצר בקפריסין במידה והיית במחנות

  

  :עליה שנת

  

1950 

  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                                                                                                                                         

אבי היה . למדתי בבית ספר יסודי שאיני זוכרת את שמולפני פרוץ המלחמה , בעיר קמפולונג שברומניה 1931נולדתי בשנת 

עוד . אימא שלי הייתה עקרת בית אך בזמנה הפנוי עזרה לאבא עם הניירת בעבודה, עורך דין ועסק במקצוע באותה התקופה

בשום מקום שהלכנו אליו לא אהבו אותנו ולא קיבלו אותנו כפי , וכרת גילויי אנטישמיות מאוד ברורים לעיןלפני המלחמה אני ז

מכיוון שסביבנו היו משפחות שתמכו , את החגים בקושי חגגנו וגם כשחגגנו חג מסוים אז לא חגגו במלואו. שקיבלו אחרים

  . שאנו חוגגים את החג ואז היו להורים שלי בעיות עם הרשויות בשלטונו של היטלר וכל חג של ההודים היו מדווחים לרשויות

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):או אולי למי עזרתבמי נעזרת , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

 זוכרת אני  .ם שלא היו לי יותר מידי אפשרויותהתברר לי שפחדתי לברוח מהגטו  וג, המלחמהמסיפורים של אימא ואבא לאחר 

הסתיימה פרצתי בבכי שלא נפסק במשך  המלחמהכשהבנתי ש .רו אותי בגטווכך הכי" מרגוט"שההורים שלי נתנו לי שם בדוי 

  .שעות

  

  ועל חייך במדינהי על קורותיך מתום המלחמה /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

 .שאיני זוכרת את שמה ושם הכרתי חברה ששמה מרים וגרנו יחד במעברות בטירת הכרמל 1950עלינו ארצה באונייה בשנת 

ה הכול ושמרנו ידענו אחת על השניי, היא הייתה חברתי הטובה ביותר, שמרתי איתה על קשר במשך עשרות שנים בארץ

  . בשקט על כל הסודות בינינו

עברנו לגור במושב מרחביה . ילדים 4הכרתי את מרדכי בן דרור ובאותה השנה בחודש דצמבר התחתנו ונולדו לנו  1953שבנת 

סיימתי את לימודיי אך מעולם לא עסקתי במקצוע מכיוון שהתבקשתי , והתחלתי ללמוד בבית חולים העמק בבית הספר לאחיות

   .צרכניה וכמובן עבודות נוספות, גהסרי, רפת, מחלבה: לעבוד במושב במספר עבודות כגון

  

  

 

  

  אורן ווררו: ראיון

  2013מאי , מרחביה


