
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

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 ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  מאיר

   :שם פרטי

  רינה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייך במידה והשאלה                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                           ונדרר

                                              בלועזית
  

Wanderer 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  רוזה

   בלועזית
Rosa                                   

:                     מין

 
   :לידהשנת 

8.10.1918 
  :  עיר לידה

  קראקוב

       בלועזית
 Krakow                                          

  :ארץ לידה

 פולין
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יעקב ונדרר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 ' מריה אברמוביץ
                                                :     ני המלחמהלפ מקום מגורים קבוע

  זאקופנה

   בלועזית
Zakopane 

  :ארץ המגורים

 פולין
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  תעודת בגרות

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                            אריגת בדים 

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

  " השומר הצעיר" "ו הצעירה"ויצ"

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

   רוזנבריג, מלקוב, אושוויץ, מחנה פלאשוב ,גטו קראקוב, קראקוב וזאקופנה                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  גטו קראקוב     ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

   Krakow ghetto                                                                                                           

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                       רוזנבריג, מלקוב, אושוויץ, פלאשוב 

  בלועזית
Plaszow camp, Auschwitz, Malkov, Rosenberig 

  

                                                                       :ם בו נודע לך כי הנך אדם חופשיהמקו

 
  :  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, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1957  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "ה'פאצ"



 

  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                                                                                                                                         

בבית ספר תיכון ולאחריו יסודי  ת ספרבביתחילה , תנאים טוביםבפולין במשך שש עשרה שנים בזאקופנה עיר התחנכתי ב

ללמוד  הלכתי לצערי הדבר לא היה אפשרי ליהודים ולכן, ורציתי ללמוד רפואה 18הייתי בת  1936בשנת . יותלרבות בגרו

 ."ו הצעירה"וויצ"- ו" השומר הצעיר"הייתי חברה בארגון . כשלוש שנים עבדתי אצל חברים במפעל קטן, על מכונת סריגה אריגה

בזאקופנה היה " ו הצעירה"ויצ" -אנחנו ב. ם שחיו בגרמניה לגבול ואמרו להם לחזור לפוליןהגרמנים הביאו את היהודים הפולני

אבי היה ללא רגל ואנחנו עזרנו לו , לאבי הייתה חנות ספורט וקוסמטיקה, ילדים שטיפלנו בהם שם 20- לנו בית שבו עזרנו ל

  . חסקי וריקודים על הקר, בתור ילדה ספורטאית היו לי חיים טובים. בחנות

  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, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

י לקראקוב בכדי שאהיה כמה שיותר רחוקה מהגרמנים ובזמן המלחמה הייתי עם ההורים שלחו אות, פרצה המלחמה 1939ב

ההורים החליטו , ת ואח יותר מבוגריםוהיו לי אח. ושם היינו כשפרצה המלחמה, עברנו לקראקוב 1939בסוף שנת . ההורים

שארתי עם הוריי ואחי עבר לשלוח אותי ואת אחי לרוסיה ושאחותי הבכורה תישאר עם ההורים אבל אני חליתי בצהבת לכן נ

ביוני הייתה אקציה גדולה ולקחו את ההורים שלי . 1942בקראקוב פתחו גטו ועברנו מהדירה לגטו בקראקוב עד שנת . לרוסיה

המנהל של המפעל היה נוכח במקום ובגלל שהוא , באקציה בגטו. שלא יכלו לעבוד למחנה השמדה ואני נשארתי עם אחותי

כך במחנה פלאשוב עד - הייתי בגטו קראקוב כשנתיים ואחר. לחיים כלומר שייקחו אותי לעבודהאותי  "סימן"הכיר אותי הוא 

, אחרי צעדת המוות מאושוויץ לגבול גרמניה .A-26795כך באושוויץ שם קיבלתי את המספר האישי שלי -ואחר, 1943מרץ 

העבירו אותנו , חודשים ס והייתי מאושפזת כחמישהיתי שם בטיפוחל, כעבור מספר חודשים .נסענו ברכבות פתוחות לרוזנבריג

כל הזמן סבלתי כמו כל . עד השחרור 1944- מהמקום לאחר שהרוסים התקרבו ולקחו אותנו לצפון במולכוב מספר חודשים מ

בזמן שניסו כמה  .אפשרות להשתתף במחתרות הפרטיזניםלא הייתה לי . לא חייתי בזהות בדויה או במסתור, היהודים

ו בחדר ונתנו לו את המיטה זה עם היד השבורה הוסתר אצלנ, אחד שבר יד והשני שבר את הרגל, ם שלנו לברוחמהשכני

לא היה שום אדם או גוף , את השני עם הרגל השבורה איתרו באותו לילה וירו בו, בבוקר הגרמנים הגיעו ולקחו אותו. שינוח

  . אני עזרתי לאחרים, להיפך .מסוים שעזר

  ל קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  י ע/אנא ספר

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

בעלי ובני עלו לארץ דרך  1957ב. כמנהלת חשבונות עבדתי במשרד שעוסק ביבוא וייצוא, וורשהלאחר המלחמה הגעתי ל

. ותובתחילה הבן לא קיבל את זה ואף התכחש לזה, לו הבן שלי לא ידע שהוא יהודי וגילה רק בפריז כשבעלי סיפר. צרפת

פשרות הם השתכנו אצל קרובי משפחה ואת הילד שלח לבית ילדים כי לא הייתה א, זה היה בחנוכה, כשהגיע לארץ עם בעלי

, ה במטוסוורשהם הגיעו מ. קיבל את זה שהוא יהודי והחליט לעשות ניתוח מילה, שלא היה נימול, הבן. לחיות עם הילד בחדרון

אמרתי להם , מפולין ועד איטליה ברכבת וכל יום, עד שבעלי חזר לפולין ועזר לי עם כל הדברים שהיו לנואני נשארתי בפולין 

  .זה היה בפסח, "ה'פאצ"עד שהעלו אותנו לאונייה בשם , שיש לי ילד בארץ ושאנחנו צריכים להגיע לארץ בדחיפות



 

  י על חייך  בארץ/א ספרנ

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, עת עלייתך ארצהתחושותיך ב(

  ):לדורות הבאים

גם בני דודים שלי . אחי הגיע בספטמבר עם אשתו ועבד בהסתדרות, הגעתי לארץ לקיבוץ גבעת השלושה 17/4/1957 - ב

  הלאחר מכן עבדתי באוניברסיט, בתל אביבל להשקעות בשדרות רוטשילד אני עבדתי בחברת גמו. הגיעו באותה תקופה לארץ

. ושלושה נינים, נכדה אחת, יש לי בן אחד .יצאתי לפנסיה שישים בגיל. במשך שבע עשרה שנים בתור מנהלת חשבונותבעיר 

  . וצג רק למשפחהשלא פורסם וה" לכל אחד יש שם"נכדתי כתבה ספר בשם 

  

  

 

  

  פיני קדוש: ראיון

  2013פברואר , אביב-תל

  


