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  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

  אופיר

   :שם פרטי

  מרים

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ה אינה נוגעת אלייךבמידה והשאל                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                            ציטרון

                                              בלועזית
  

Citron 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  מרים

   בלועזית
  Miriam                              

:                     מין

    נקבה
   :לידהשנת 

1930 
  :  עיר לידה

                                                             לודוש 

       בלועזית
Lodosh                                           

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  טרוןבנימין צי

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 מטילדה 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  לודוש

   בלועזית
Lodosh 

  :ארץ המגורים

 רומניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 השכלה תיכונית
   :המלחמהמקצוע לפני 

                               תלמידה

  :או בתנועה חבר בארגון

  "השומר הצעיר"

  

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

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   טורדה   
                                                                                                           

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 1944אוגוסט 

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 
   לאחר השחרור  ם אליו חזרתציין מקו

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1947 
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "מדינת היהודים"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

אימי הייתה , רב של הקהילהסבי היה ה, חיינו בקהילה יהודית דתית, בעיר לודוש רומניה 1930שמי מרים ונולדתי בשנת 

בפורים אבא היה כותב את , את החגים היינו מקיימים לפי המסורת היהודית. ילדים 10היינו , עקרת בית ואבי עסק בהובלות

אחיי הגדולים היו . כרוב, חמין, דג ממולא: אני זוכרת מאכלים מיוחדים שהיו לנו. משחק פורים והיינו מביאים משלוחי מנות

  ". דרור"ו" ביתר"ער ציוניות בתנועות נו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

הכניסו אותנו למחנות הסגר ואת . י הצבא הרומני והגלו אותנו לעיר מחוז בשם טורדה"ה נאספו כל יהודי האזור עבזמן המלחמ

. אחרי הבריחה מהמחנה חזרנו לעיירה וההונגרים והגרמנים הפציצו את האזור ונאלצנו לברוח. הגברים לקחו לעבודות כפייה

אבא שלנו הספיק לקחת אותנו . כל החברות הטובות שלי נרצחו שם. ברחנו לתוך רומניה ומי שלא הספיק לברוח נרצח

  . שם הייתה עיר שקוראים לה הייוד ושם הקהילה היהודית שקלטה אותנו, רומניה ולהבריח עמוק לתוך

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

דתי את אחי ובמקרה פגשתי אותו באמצע הבריחה גם איב, ושם נפגשה כל המשפחה אלבה יוליהבתום המלחמה הגענו לעיר 

באחת ההפוגות כשיצאנו מהבורות בכדי למצוא קצת . כאשר התחבאנו באמצע השוחות בזמן ההפגזות בין הרוסים לגרמנים

התרגשנו מאוד , עצר לידינו רכב של חיילים רוסים שזרקו לנו לחם פחם שחור וקשה ומעבר לרכב אז גיליתי את אחי, אוכל

כל אלה שהיו יכולים להשתתף בתנועה הציונית והיו , בעיר אלבה יוליה. יחד ולא לעזוב אחד את השני ומאז דאגנו להישאר

הפסקנו את הלימודים ועברנו ". דרור הבונים"ואחיי ב" השומר הצעיר" אני הייתי בתנועת הנוער , כשירים גויסו לתנועות נוער

היינו מדריכים בתנועה באותה הערים ועבדנו , וינט העולמי'ללימודי הכשרה לקראת עלייה לארץ ישראל בעזרת ארגון הג

עלינו דרך בולגריה באוניית , אחי כבר עלה לפנינו, יחד עם אחותי הניה, הגיע התור שלי ברשימה 1947בשנת . למחייתנו

כדי שנתמודד עם חניקים לימדו אותנו קרב פנים מול פנים והגענה עצמית "הפלמ. ושלושה שבועות היינו בים" מדינת היהודים"

נלחמנו בהם ולא נתנו להם לעלות על האונייה , משחתות בריטיות 7ולפני התקרבות האונייה לארץ התקרבו , הבריטים שנגיע

, שיתקנו את המנוע של הספינה והבריטים גרר אותנו עד נמל חיפה. עד שזרקו לעברנו גז מדמיע והשתלטו על האונייה

ימים שבתנו רעב ובמשך הזמן הזה לא הפסקנו לשיר את המנון התקווה  3, אותנו לקפריסין התנגדנו לבריטים כדי שלא יעבירו

חודשיים הייתי שם עד , שם נתנו לנו אוכל ועשינו אימוני כושר, הבריטים לקחו אותנו לקפריסין, בסופו של דבר, אבל לא צלחנו

  .17ם בהיותי בת "שעליתי לארץ ישראל עקב החלטת האו

  

  ייך  בארץי על ח/נא ספר

הגענו לקיבוץ אפיקים . דרך מחנה עתלית והייתה זו התגשמות חלום וכניסה למציאות אכזרית 1947הגעתי לארץ בדצמבר 

הגיעה קבוצה של רוכבים מירדן ותקפה אותנו וכך , בהיותנו בקטיף בשדה,  1948במאי " ח"והייתי חברה בתנועת הנוער 

הנוער פונה לעמק הירדן ואותי פינו לחדרה שם גרנו באוהלים שם פגשתי לראשונה את . התחילה עבורנו מלחמת העצמאות

תום הטירונות עברתי יחד עם ב. 80סניקיות ואומנתי במחנה "עשיתי קורס מד, ל"התגייסתי לנח. ח"אחינו יוסף שהיה בפלמ



 

בין השאר עברתי גם קורס , עלינו לנקודה הראשונה דרומה לקיבוץ האון 1949הגרעין שלי להתיישבות בעין גב לקרקע ובשנת 

באותו זמן נוצרו זוגות בגרעין בעין גב ואני ". סוסיתא"חובשות קרביות ובזמן המלחמה הייתי בין הראשונות שעלתה למוצב 

 1951בננו הבכור נולד בשנת . נישאנו ונחמן עבד לפרנסתו כדייג 1950במרץ . היינו הזוג הראשון של הקיבוץובעלי נחמן 

כל חיי עסקתי בתרבות ויש לי חלק . עם הזמן עברנו לקיבוץ בית אורן, 1954ובתנו השנייה נולדה ב) הילד הראשון של הקיבוץ(

. ארץ הייתי ממונה על כל האירועים החברתיים של התנועה הקיבוציתבתנועה הקיבוצית וב, בצביונה של התרבות בהתיישבות

מדריכת ריקודי עם ועם הזמן הקמתי להקות זמר , עברנו לעין המפרץ ומשם לעפולה ששם הייתי מורה לריתמיקה 1955בשנת 

עד שיצאתי  לימדתי מורים בסמינר אורנים והדרכתי גננות. וריקוד והשרשתי את כל תרבות הזמר והריקוד בכל העמק

גם כוריאוגרפית , וכמו כן' שנים אני מתנדבת בבית החולים בעפולה במחלקת טיפול נמרץ וכירורגית א 22מזה . לגמלאות

כל שנה ביום הזיכרון כל . נינים 5לי ולנחמן יש שמונה נכדים ו. שנים 12ובמאית של חבורת הזמר הייצוגית של עפולה מזה 

   .דורות 5כבר ואנחנו פה , גם אחי קבור פה, די לזכור ולא לשכוחכ, בעפולה, המשפחה נפגשת אצלנו

  

  

 

  

 רונן אליהו: ראיון

  2013מאי  ,עפולה

  


