
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                             

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                   
  

  .נחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובה

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 לאתר אינטרנט מיוחד  אוסף הסיפורים יעלה. וחינוכית

 
 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  בר ניסן  :שם משפחה

  

  אברהם :שם פרטי

  

                                    

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, והשאלה אינה נוגעת אלייך במידה                                  

         מררו :איתו נולדתישם משפחה 

                                            

 Meraru  בלועזית
 

  אברהם :איתו נולדתישם פרטי 

                                                      

 Avraham בלועזית
                                            

: מין

                    זכר

  :לידה שנת
1942 

  טרופובה :  עיר לידה

                                                              

  אוקראינה :ארץ לידה                                             Teropova בלועזית

  מררו לייב :האבשל ושם משפחה  שם פרטי

  

  'פייגה קרוץ :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                               :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
                                         

  רומניה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון ,יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

  :או בתנועה חבר בארגון
 

   דרור, בני עקיבא
  

  טרנסניסטריה :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                       )שם העיר או האזור ושם הארץ(

  teropova  בלועזית טרופובה  ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                               

  בלועזית
  

  רומניה :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  
 

  1946 :תאריך השחרור

 

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

 

  : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  רומניה

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1961 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  ל קורותיך לפני המלחמה י ע/אנא ספר

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

בגטו טרופובה שבאוקראינה אני נולדתי פיזית בזמן השואה וגידלו אותי במחתרת יחד עם עוד  1942אני אברהם בר ניסן יליד 

ואת הסיפור לי בגטו כילד אני מספר כפי שסיפרו לי הוריי אחיי והדודים שלי וגם מאנשי .בזמן השואההמון ילדים יהודים שנולדו 

  .בזמן הגירוש לשואה הייתי ברחם אימי.בעיירה שגדלו איתי באותה תקופה
לפני משפחתי מנתה . ההורים שלי התחתנו ולצורך פרנסה עברו לכפר ששמו אברבני. משפחתי מעיירת דרבן שבצפון רומניה

  .אנשי עבודה הם היו ובעלי מעמד, נפשות לערך וכולם היו סוחרים ובעלי צרכניות מפוארות 50המלחמה כ 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, ם שהיו בסביבתך בגטו או במסתורהאנשי ,או בהתנגדות בריחהב
  

אסרו , השלטון האנטישמי ברומניה קבע שכל היהודים בכפרים יחזרו לעיירות והטילו עליהם הגבלות קשות בכל תחומי החיים
ביום שבת  1941ב השיא היה,שרפו בתי כנסת ,הרסו לנו בתים. עליהם להסתובב בלילה או בשעות שהגדירו האנטישמיים

בנוסף אמרו ,מי שיצא יהרגו אותו,הורידו פקודה שכל היהודים יהיו מרוכזים בבתיהם ולא יצאו משם עד להודעה חדשה

  .למשפחתי לתת את כל הרכוש והזהב שהיה להם
נתנו פקודה לכל היהודים להתרכז בתחנת רכבת בעיירה והשאירו אותם שם ללא אוכל ומים וללא מחסה  מכיוון שהיה גשם 

המטרה שלהם הייתה כבר לשבור . ימים ולאחר מכן נתנו הוראה ללכת ברגל ולא לחכות לרכבת 3חזק וחורף קשה ככה היו 

נפרדו , דודות , כאשר המשפחה שלי עם שני הסבתות, שים וגברים וילדיםלאחר מספר ימים הפרידו בין נ. אותנו נפשית ופיזית
ויי העבירו אותם דרך נהר 'מטרגו ג. ויי'ה ונשלחו לדרום רומניה לעיר טרגו גדמאבי ומהדודים שלי שנלקחו לפלוגות עבו

ואת הגופות של היהודים  עד רגע המלחמה שבוא שפכו דם של יהודים, נייסטר היו לו מים צלולים ויפיםדנהר ה,נייסטר דה

  .שרצחו

היינו צריכים לדאוג לעצמנו כדי שיהיה לנו איפה לישון . את אנשי העיירה ריכזו בדירי חזירים כי סילקו אותנו מהבית שלנו

אמי לעומת זאת כשהיא הולידה אותי הלכה יום למחרת . היה איסור לגדל ילדים או להוליד אותם.  ומאיפה לברוח מהגשם

  .יה אמא של אמא שלימי שגידלה אותי זו הייתה סבתא פס. ראות כאילו כלום לא קרה שלא יחשדו בכלוםלעבודה לה

אך משפחתי הייתה הדוקה מאוד בדת ולא . חודשים ועדיין לא עשו לי ברית מילה כי פחדו שיגלו ויהרגו אותי 9הגעתי לגיל 
  .כל למהול אותי ולהכשיר אותי כיהודי מן המנייןלכן חיפשו בכל מקום כדי למצוא מוהל שיו, ויתרה על המילה שלי

אז קשרו את ידיי , החליטו למהול אותי וצעקתי הרבה ובכיתי והמשפחה פחדה שיגלו את המחבוא שלי, ביום שהגיע המוהל

רו לי סיפ. ואת רגליי וסתמו את פי הכניסו אותי לחבילת קש ענקית  וכשהגיע הצבא הסובייטי לעשות חיפוש כדי לחפש תינוקות
, החייל פצע אותי אך לא יכולתי אפילו לזוז או לצעוק, שיום אחד הגיע חייל אנטישמי והחל לדקור את הקש כשאני הייתי בפנים

  .עד היום ישנה צלקת בידי מאותה פציעה

אנשים בקור שהיה חודר לעצמות וכתוצאה מכך המון  ,בשלג ,בגשם ,מסעות ארוכים היו לוקחים את היהודים מטרופובה בחוץ

בזמן המסע היו מכים אותנו . תמיד ניסו לשבור אותנו נפשית ופיזית עוד לפני ההחלטה להרוג בקלות .כבר במהלך המסע מתו

  .תמיד היו מנסים לשכנע את אמי וסבתי להשאיר אותי בדרך ולהרוג אותי. עד שהיו מתי בדרך, ומרביצים לנו

  .המראות היו זוועתיות, ים לנו לקבור את המתים באדמה קשהנותנ לאחר החזרה מהמסע כל מי שלא היה נשבר או מת היו

  

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

צא את אמי בוכה כי כאשר אבי מ. חזרה לעיירה לאחר המלחמה 800יהודים שהיו בעיירה איתנו הגיעו פחות מ 2,000מתוך 

אבי לא ידע בכלל שאמי נכנסה להריון  כי הוא לא ראה אותה המון , סיפרה לו שיש לו ילד שזה הייתי אני , חשבה שאבי נהרג

כל השאר נהרגו , שתי הסבתות שלי פסייה וחנה והבן דוד שלי מרקו,מי שחזר ממשפחתי לאחר המלחמה היו אמי ואבי. זמן

  .ולא חזרו

לאבי לא היה כוח לכן אני לא ויתרתי וחיפשתי את כל הדרכים האפשריות , שאני רוצה לעלות לארץ ישראל  החלטתי 1958ב

  .שנים שעברו שלא ויתרתי בסוף כל העיירה עלתה לארץ ישראל 3אחרי . לשכנע את משפחתי לעלות לארץ

  

  



 

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

  ):לדורות הבאים
  

עם שחרורי . ל"הייתי ממקימי היאחזות אלמגור בנח. ל"הגעתי לארץ ודרכי הייתה להגשים את החלום שלי להתגייס לצה

פ "מ מ"הייתי מ, יים ם פיקודעשיתי קורסי. שנות לימוד 12ל התגייסתי למשמר הגבול שם למדתי בטכניון ועשיתי בגרות ו "מצה

. על חיילים בדיוק כמו שרציתי כשהייתי קטן ברומניה וראיתי את החיילים שהיו לידנו וככה הייתי רוצה להיות תמיד אמרתי

  .צ"ממגב השתחררתי בדרגת סנ

ר על את השירות שלי ראיתי כשליחות וסגירת מעגל עם ההיסטוריה של משפחתי ושל כל היהודים לכן חשוב להתגייס ולשמו

  .המדיה שלנו

משפחתה . הכרתי את אשתי בלה שגם משפחתה ניצולי שואה. 67גרתי באותה תקופה במושב כפר שמאי שבצפון עד שנת 
מצד אמה משפחה גדולה . גורשה לאושוויץ ושם רובם חוץ מארבעה אחים כולם נהרגו באושוויץ,של אשתי היו בצפון רומניה 

יש לציין שאמה של אשתי עברה ייסורים והתעללות וגם ניסויים על ידי . אשתי חזרה  רק אמה של. מאוד נהרגו גם באושוויץ

  .ר מנגלה"ד
הגדול שמו יצחק יש ,נולדו לנו שתי בנים. שתי בלה התחתנו ועברנו לגור בצפת ולאחר מכן חזרנו למשק בכרם בן זימרהאני וא

ובני השני חגיא קרא לבנו הבכור על שם . ל אשתי פריווהביקשנו מהבן יצחק שיקרא  לבת שלו על שמה של אמה ש. לו בן ובת

  .אבי בשם לביא שזה ביידיש לב אריה

יש לי מסר עיקרי שברצוני להעביר לדורות הבאים הוא שלשמור על המדינה שלנו זו היא זכות ולחיות כאחים ולכן אין לנו ארץ 

 .אחרת ועם אחר
  

  
  

 נאור דהן: ראיון
  

  2013נובמבר , כרם בן זמורה


