
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   פייגה פרימה:שם פרטי   סולומון:שם משפחה

  שואה ובתקופתההפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Drimer   |                                 דרימר:    המלחמה או בתקופתה

  Drimer:נעוריםשם 

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  16.1.1916 :לידה נ/    ז   Feiga Frima         |                    פייגה פרימה:  המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                          מקום לידה                     
  Bacau          |                                         בקאו):    מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  רחל גרד:נעורים של האם  ישראל:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   פני המלחמהנשואה ל/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Bacau                                              |בקאו):     מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
   השומר הצעיר: או בתנועה:                                   המלחמה   סטודנטית לרפואה:לפני המלחמה

                מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                   
                                                                           בקאו ברומניה):  ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                         :                                 מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
 ?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

   צרפת:בדרך לארץ
  

  שנת
 1961: העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

  מולדת)בדרך הים

http://www.ledorot.gov.il/


  מה י על קורותיך לפני המלח/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

הייתי בתנועת . 1934עברתי את הבגרות בשנת . גמרתי בית ספר יסודי באותה עיר. בעיר בקאו באזור מולדובה, נולדתי ברומניה
 NUMERUS-בגלל ה. מ ללמוד רפואה"רי הבגרות ניגשתי למבחן בעיר קלוז שבטרנסילבניה עאח. השומר הצעיר כמה שנים

KLAUZUZ ) ואחרי , אחרי זה למדתי ביאסי ביולוגיה שנה. לא הצלחתי לעבור את הבחינה) הגבלת יהודים במוסדות אקדמיים
 נתנו לנו אפשרות לגשת למבחנים 1945ת רק בשנ. מהאוניברסיטה, היהודים,  גירשו אותנו1940בשנת . זה רפואה חמש שנים

  .וקיבלתי הסמכה
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/אדםהאם  ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

עבדתי בתור סטודנטית . גורשתי מהלימודים באוניברסיטה אחרי חמש שנות לימוד, נאלצתי לענוד טלאי צהוב, עברתי השפלות
  . עד סוף המלחמהלרפואה במרפאה מיוחדת ליהודים בהתנדבות

  .אבי ישראל דרימר ואחי יצחק נעצרו בגלל שהיו ציונים. נהרג ברכבת המוות מיאסי, חיים דרימר שהיה עיתונאי ידוע, הדוד שלי
  .באו לפקולטה לרפואה והרביצו לסטודנטים יהודים באכזריות) כמורה(אני זוכרת שסטודנטים לתאולוגיה 

  

    ועד עלייתך לארץ מתום המלחמהי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

ניתנה אפשרות , לסטודנטים שגורשו קודם. הייתה להם אפשרות לעבוד ולהתפרנס. בתום המלחמה מצב היהודים השתפר מאוד
והצלחנו לעבור את הבחינות , שנינו חזרנו ללימודים.  מצבהיה באותו) התחתנתי במהלך המלחמה(גם בעלי . לסיים את הלימודים

רק בשנת . כולל את היהודים, עבדנו במרפאה ששירתה את כל האוכלוסיה. בעלי רופא שיניים ואני בקטריולוגית. ולקבל תעודות
  .שם הייתה לי אחות. אישור לנסוע לצרפת, אחרי בקשות רבות,  קיבלנו1961

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  . מרומניה דרך צרפת"  מולדת" באוניה 13.11.1961 -הגעתי לארץ ב

 היה  השטח שנבדק.ובדקתי גם את משפחותיהם, טיפלתי בילדים חולים.  מחלת עיניים מדבקת- השתתפתי במבצע מלחמה בגרענת
קיבלתי עזרה רבה מאחיות יהודיות . היוזמה הייתה של משרד הבריאות. ישובים יהודים וגם ערים,  כפרים ערבים-אזור הגליל

  .ואני מודה להן, וערביות מהאזור
פרסמתי מספר מאמרים יחד עם כמה .  שנה עד לפנסיה16 הרופא במשך -עבדתי בתור רופאה בקטריולוגית במעבדה באסף

  .רופאים
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
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