
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  מרדכי  בריינס

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                        יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס  

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה  בלועזית
                                                                                              בריינס

:       מין   בלועזית    :לידה תאריך  :לחמה או בתקופתההמ שם פרטי לפני
ז                                         13.02.1930 נ /                                                            מקס 

    : לידהעיר  :ארץ לידה   בלועזית
CHERNOVITZ            רומניה                                                             רנוביץ'צ 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 סלי אלטמן  יוסף

                                          :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
CHERNOVITZ            רנוביץ'צ   רומניה                  

 
, תיכון, יסודי (:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                     : )אוניברסיטה
  יסודית

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

   אוקראינה,באלטה
                                                                                                                

  :  ציין את שמו, במידה והיית בגטו
Balta, Bershad                                                                                                                                                    

                                                                                               ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
            גטו בלטה

 
 1944דצמבר 

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים  רנוביץ'צ ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

   :בדרך לארץ ותמחנ/מקומות  :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
Campidoglio  1948 זלצבורג, וינה  

  

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


 

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

  . אבי היה נגן התזמורת הפילהרמונית בעיר ואמי היתה עקרת בית,בן יחיד במשפחתי,רנוביץ רומניה ' בצ1930נולדתי בשנת 
  .למדתי בבית הספר היסודי הרוסי בעיר

  
  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/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
ונות בקר והורידו העמיסו אותנו על קר, טריהסטרנסניל היהודים לאוקראינה ירושג השלטון הרומני הכריז על 1941בנובמבר 

 הורי נתנו לעגלון מקומי בגדים בתמורה לכך שיסיע. מעבר לנהר התחלנו לצעוד ברגל לתוך אוקראינה .טראותנו ליד נהר דנייס
  .המשיכו ללכת ברגל, שהיה גר איתנו, אבי ודודי. את אמי ואותי

גילינו שחלק מהצועדים איתנו לא באורוות על מעט קש ובבוקר ישנו בלילות . האדמה היתה קפואה,  קשההחורף היה מאוד
הן , בגלל שהאדמה היתה קפואה לא ניתן היה לקבור אותם , כל בוקר היתה עוברת עגלה לאיסוף הגוויות. שרדו את הלילה 

מילותיו , נפטר בגלל הרעב, לייזר,דודי .חות נורה במקוםכל מי שצנח באפיסת כו. נשארו בשטח בית הקברות מוטלות על הארץ
  ".אני רעב"האחרונות היו 

אבי ניצל את ידיעת . הצטופפנו חמישה אנשים בתוך חדר קטן, שם בבלטה .שם התנאים היו קשים פחות, ברחנו לגטו בלטה
  .היה מצבו טוב יותר משאר היהודים , עבודה מצויד באישור. השפה הגרמנית והועסק אצל קצין גרמני מכוחות השריון המקומי

 כמו שלד ינראית. ות בטוחו והצילו אותי ממןפניציליהורי השיגו , צהבת בו זמניתבדלקת ריאות ו ב, הבהרותאני חליתי בטיפוס
  .אבי נלקח יחד עם עוד יהודים להעמיס קרונות רכבת עם שלל.  החזית התקרבה לעירנו1944בסתיו  .עצמות

 לא להשאיר אף יהודי אס שדאגו. האסחייליהגורל האכזר הפגיש את קבוצת היהודים עם , ת הביתהבדרך מתחנת הרכב
משפחות  . במקוםמי שניסה לברוח דרך החלונות נורה. נה והגרמנים זרקו רימונים ומבערים פנימהבהוכנסו לתוך מהם  .בחיים

את גופת אבי .  שלא ניתן לזהותםמפויחותרימת גוויות משהגיעו למחנה מצאו ע, היהודים שיקיריהם לא חזרו יצאו לחפש אותם
  .שלראשו שלט עם שמוכאבי נקבר בבית הקברות .  שעון הכיס שלו שהיה מחובר לגופוזיהו רק על פי

  

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

  .קבלה רובה ותפקידה היה לשמור על סניף הדואר הראשי בעיר אמי. רנוביץ' חזרנו אמי ואני לצ1945בתחילת 
, הואו'הגענו לעיר סוצ.  וזהות בדויהמזויפיםהצלחנו לצאת מרוסיה לרומניה באמצעות מסמכים . יתי סטודנט למוסיקהיאני ה

  .שניים מבני דודי שגרו בעיר עזרו לנו ופתחנו קיוסק קטן,טכנאי אני עבדתי במעבדת שיניים כ. עיר הולדתה של אמי
  . חוקיתבלתיהחלטנו לעלות ארצה בדרך , "ר"בית"הייתי חבר בתנועת הנוער 

  .אביב-שם עלינו על סיפון אוניה איטלקית והגענו לתל. נסענו מרומניה להונגריה ומשם לאוסטריה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ יםלימוד: ציוני דרך(

המשכתי בשירות צבא קבע למשך . ל" שונים ולאחר מכן התגייסתי לצהעבדתי במקומות.  לעיר רמלה1948הגענו ארצה בשנת 
  .שנים נוספות 16ל והתחלתי לעבוד בתעשייה הצבאית למשך " פרשתי מצה53בהיותי בן  .שלושים שנה

  . במותו ונפל בדרגת סרן23הוא היה בן . 1988נפל בקרב בלבנון בשנת ,  אילן,בני הבכור.  ונולדו לי שני ילדיםנישאתי פעמיים
  . פרשתי ויצאתי לפנסיה68בגיל 

  
  
  

  מרדכי בריינס
  2012אפריל . באר שבע

  

 

 


	                                        "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



