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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  ברבריו
   :שם פרטי

  אירה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
             ברבריו                            

                                              בלועזית
Barbiru 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

                          אירה                            

   בלועזית
           Ira                               

:                     מין
  זכר  

   :לידהשנת 
1932 

  :  עיר לידה
                                  דרבן                            

       בלועזית
       Darabani                                    

  :ארץ לידה
  רומניה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  ינקו ברבריו

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 מירלה

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              דרבן

   בלועזית
        Darabani                                 

  :ארץ המגורים
 רומניה

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 יסודי

   :המלחמהמקצוע לפני 
                              תלמיד

  :או בתנועה חבר בארגון
  דרור הבונים

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                      רוסיה, טרופובה- מוגילוב

       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 מוגילוב-טרופובה

   בלועזית
          Tropova                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 טרופובה

  :  תאריך השחרור
 1943סוף דצמבר 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים (
  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  דרבן

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
1966  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

 

  קורותיך לפני המלחמה 

  

  
  .הקשר שלי עם ההורים היה מצוין. 1938שנולדה ב ממני שנים 6יש לי אחות קטנה ב .10בן , הייתי ילד קטןעם פרוץ המלחמה 

בבית הספר הרומני  .ואחר כך התחלתי גם ללמוד בבוקר בבית ספר רומני ובצהריים בחדר הודי בחדרבבית ספר ילמדתי 

היו גם הרבה יהודים בבית .הרומניהתחברתי מאד טוב עם התלמידים בבית הספר  .הייתה אנטישמיות לא חזקה במיוחד

כל היהודים ברומניה היו , היינו חוגגים את כל החגים .הספר ובכיתה שלי לא הרגשתי שיש שום הבדל בין היהודים לרומנים

  .ויוצאים לבלות היינו חוגגים גם את הסילבסטר .שומרי שבת

  
, אבל כשהרוסים הגיעו הם הוציאו אותנו מהבית, ה בדרבןהכי יפהבית , גדול מאדו יפה ובית להורים שלי הייתה חנות של בדים

  .בית אחר לשימוש שלהם ולנו נתנולקחו את הבית ו

  

, ילומטר עד תחנת הרכבתק 40שיירה ברגל בכל העיירה שלנו נדרשה לצאת וללכת , קיבלנו הוראות לצאת מהבית '43שנת ב

  . עצרנו בהר בדרך בלילה ושמעתי קולות של אנשים רבים וביניהם ילדים רבים בוכים וצועקים. מדרבן לואורנישט

המאמץ של הדרך בגלל אבל  ,מהביתסחב אתו את הדברים שלקח כל אחד  .זקניםולדים יגם  ,ברגלכולם נדרשו ללכת 

טרים שהיו מאחורי השיירה ראו שהם אז השו ,מהבית שלקחולא היו מסוגלים לסחוב את כל הדברים מהאנשים חלק הארוכה 

  .לקחו מהם את הדברים וזרקו אותם לצד הכביש, לא יכולים לסחוב

  

  קורותיך בזמן המלחמה 
  

  .לעבודותמאתנו מוציאים כמה היו מגיעים אלינו ו לילהמדי . רצפהה על זרקו אותנו לאולם וכל אחד תפס פינה, כשהגענו

  .עברנו חלק ברגל וחלק ברכבת של פרות ואחר כך עוד פעם ברגל עד שהגענו לטרופובה, את הדרך מדרבן לטרופובה

  .זרקו אותנו וזהו, לא אמרו לנו לאן לוקחים אותנו

הוא נשאר במחנה עבודה , אבא שלי לא בא איתנו. נסעתי עם אמא שלי ואחותי, בכיתי ,כשהכניסו אותי לרכבת פחדתי

  .היה יוצא בלי אישור היו הורגים אותו במקוםששלי פחדה לצאת מהגטו כי מי  אמא .ברומניה

מי , כדי לנסות לקבל מהם משהו לאכולבין התושבים המקומיים היינו הולכים . על הרצפהלו פינה בתוך המחנה כל אחד תפס 

  .ומזה היינו אוכלים לחםאמא שלי הייתה עובדת בסריגה אז היא הייתה מקבלת בשביל זה קצת , שרצה לתת משהו נתן

קיבלתי מכות , פעם תפסו אותי .היו מרביצים במקום, אם היו תופסים זה היה אסון. לא היו תופסים אותנו זה היה בסדר אם

  .אותי כשעברתי בין הרוסים לבקש דבריםתפסו , מהגטוכי יצאתי סטירות על הפנים ו

  .שלי למה עזבנו את דרבן ובאנו לפההרבה פעמים שאלתי את ההורים , מה זה הדבר הזה ולא כל כך הבנתי 10בן הייתי 

  .היה בסדר כל מה שהם נתנו ,רוב הרוסים היו עוזרים מאד היו נותנים למשל תפוח אחד

אבל בכל זאת  היה להם קשה כי הרבה מאד יהודים ביקשו מהם עזרה, בשלב מסוים כבר נמאס לרוסים מכל הבקשות האלה

  .הם הבינו את המצב שלנו, הם עזרו לנו

  .ם לא יכלו לתת לכל אחד יותר מידיהוהיו הרבה מאד יהודים 



 

  .מרחשבנו שאולי פעם זה ייג, כשהיינו בגטו האמנו שיהיה בסדר .שנים ישנו על הרצפה 3

  

הסתכלתי איך היא סורגת  10בגיל  .היא הייתה מקבלת את החומרים לסריגה מהרוסים שחיו באזור, שלי הייתה סורגת אמא

מראה לה את הסוודר , הולכת לאחת מתושבי העיירה, סורגת סוודרהיא הייתה  .והייתי עוזר לה לסרוג, והבנתי איך סורגים

לסיים להכין את הסוודר  שבוע יתה מקבלת עודיאמא שלי ה, את הצמר הייתה הולכת לקנות לה  יתה אוהבת אותויואם היא ה

  . הייתה מביאה לה את הסוודר מוכן ומקבלת בשביל זה תפוח אדמהואז 

, כל אחד דיבר קצת, בתוך הגטו לא היה מה לעשות .לא היה מה לגנוב אחד מהשני ,היחסים בין היהודים בתוך הגטו היו טובים

  .ישן קצת, עבד קצת

  

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
   

  

  .אני זוכר שיום אחד באו אלינו ואמרו לנו שאנחנו חוזרים הביתה, הסתיימה המלחמה 13כשהייתי בן , 1943ב

היו הרבה ילדים , הייתה קטסטרופהלדרבן חזרה דרך ה. ולא במכוניות  סוסיםועגלות  חזרנו עם, אחרי המלחמה חזרנו לדרבן 

  .ולא אוכלמים היו לא . קטנים

אחרי כמה שנים הרוסים לקחו . לקחו את כל מה שהיה בתוכוהגענו לבית וראינו ש, פחתי ואני חזרנו לבית שלנו בדרבןמש

  .השאבא שלי יותר מידי עשיר ולא מגיע לו בית כז והמשטר הקומוניסטי ואמרהגיעו אנשים מ .אותנו מהבית

  

  .במשטר הקומוניסטי גם לא היה טוב. לא בסדר שוב אנחנוכשחרזנו  ,בסדר ויהודים לא היהבזמן השואה 

בבית הספר הרומני . 16עבדתי בספרייה בגיל , התחלתי לעבוד מאד מוקדם. סתם ביתמהבית ונתנו לנו  זרקו אותנו

למדתי בבית הספר . פה ושם היינו נתקלים באנטישמיות אבל הרוב התנהגו יפה מאד, האנטישמיות נשארה כמו לפני המלחמה

  .הורים שליכדי לעזור לואחר כך הייתי צריך להתחיל לעבוד  19הרומני עד גיל 

. 15והיא בת  22אני הייתי בן . היא הייתה הולכת לראות סרטים וככה הכרנו, כשהייתי מנהל קולנוע הכרתיאת אשתי טובה 

  .שיביאו אותה, היא תבוא גםשיכנסו בלי כסף בתנאי ש טובהשל  הייתי מזמין את החברות

לא היה . כמו בארץ, סקהט וכלהחתונה הייתה חתונה יהודית עם רב . 19וטובה הייתה בת  25התחתנו ברומניה כשהייתי בן 

 רלהישאהחיים ברומניה אחרי המלחמה היו חיים טובים אבל כשכל היהודים התחילו לנסוע לישראל אז לא רצינו . שום הבדל

לא היה ספק שגם אנחנו , שנה אחריהם  הגענוואנחנו  נסעו קודם עם שתי אחיות שלה יאשתההורים של בנוסף לכך גם  ,לבד

  .ניסע

ידענו מה קורה בישראל שיש חיים לא קלים כמו היום אבל החלטנו . הייתי שומע כל ערב קול ישראל, קורה בארץידענו מה 

  .שםשאר יעה לישראל לא היה טעם להכשהמשפחה שלנו הגי. שאנחנו לא נשארים ברומניה

  
  

  חייך  בארץ
  

  
למדתי עברית במשך . לא ידעתי מילה בעברית, הלכתי לאולפן ללמוד עברית .קיבלנו דירה קטנה בכפר סבא. הגענו לארץ '66ב

  .זה מפעל של חלקי חילוף למכוניות. "הדייקן"במיד כשהגענו התחלתי לעבוד  .שישה חודשים



 

גם  גדוליםאחרי שהילדים היו קצת יותר אישתי התחילה לעבוד בטבע   .עבדתי שם מהרגע שהגעתי לארץ עד שיצאתי לפנסיה

  .מה יהיה פה אבל לאט לאט התחלתי להבין, כשעליתי לארץ לא ידעתי מה הולך פה. עבדה שם עד הפנסיה היא

שלוש . חלה בלאוקמיה בגיל שמונה הוא. ילד יפה ובריא אשתי נכנסה להריון והביאהאחרי כמעט עשר שנים שהיינו בארץ 

,  תלה המחלה חזרה ולא היה מה לעשותשעשינו את ההשחודשים אחרי , ואפילו הבת שלי תרמה לו מח עצם, בו שנים  טיפלנו

  .ר ממנהטמי שנפל למחלה הזאת לא יכול להיפ. הוא נפטר 14ובגיל 

בשמירת  שאשתי הייתההילד הזה נולד לאחר , חוץ מזה שאנחנו ניצולי שואה יש לנו שואה אחרת  בשבילנו  כל יום הוא קשה

מתסכל אותנו וזה ילווה אותנו עד סוף חיינו ואין מה לעשות אבל חשוב לי כן  להביא עוד ילדים וזה מאד מאד יכלההריון ולא 

  .שלנו לומדת באוניברסיטה וגם התחילה לעבוד עכשיו במכון וייצמן ברחובות הנכדה. לספר על כך

  .ל בחיל המודיעין"אשתי ואני מאד גאים שיש לנו נכד המשרת בצה

  .שצריך להעריך את מה שיש פה בארץ ישראלאני רוצה להעביר לדורות הבאים את המסר 

  
  

  .2014ספטמבר , בר עומר : ראיון

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ברבריו אירה :בתמונה  


