
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  רענן
  :שם פרטי

  אברהם

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               ריינר

  בלועזית
 RAINER                                              

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                            אברהם

   בלועזית
AVRAHAM                                               

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך
05.06.1937 

    :לידה עיר
                                                              בודפשט

   בלועזית
 BUDAPEST                                                          

  :ארץ לידה
 הונגריה

  :של האב שם פרטי
  יוסף

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                            :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                  בודפשט 

   בלועזית
BUDAPEST                                                          

  :ארץ המגורים
  הונגריה

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

                                                                                                                גרמניה, הונגריה,בודפשט
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      

  : ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                               ברגן בלזן

                                               :              מקום  השחרור
                                                                                                                       ברגן בלזן 

 

  :  תאריך השחרור
29.11.1944 

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

  שוויץ
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  איטליה,שוויץ

  :עליה שנת
1944 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, ושמעצר וגיר: ציוני דרך(

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

  
  .למדתי בבית הספר היסודי בעיר .בעיר בודפשט שבהונגריה 1937נולדתי ביוני 

  .את המורים ריכזו במקום. עם פרוץ המלחמה וכניסת הגרמנים לעיר שלחו אותי ואת שאר הילדים מבית הספר
  .מאז אותו היום לא חזרתי לבית הספר

בתחילה אושר רק לאב ולילד לעלות . "קסטנר רכבת"אני זוכר שבתור ילד שמעתי על כך שמתנהל משא ומתן על הצטרפות ל

  .אולי מכיוון שאבי עבד בקרן קיימת לישראל, נועים הצליחה כל משפחתי לעלותלרכבת אך לאחר מסע שכ
  .לכיוון ספרד במטרה לעלות לארץ ישראלנו יצא 1944ביוני  30- ב

השהייה במחנה היתה בהוראתו של אייכמן לאחר שהנאצים לא קיבלו את משלוח המשאיות . מחנה ברגן בלזןבפועל הגענו ל
אך לפחות לא הפרידו בין , א היה מזון ותנאי המחייה היו קשיםל, היה קשה במחנה. רשהובטח להם בעסקה עם קסטנ

  .בכל בוקר עמדנו למסדר לקור המקפיא ואחת לשבוע הותר לנו להתרחץ. המשפחות

משפחתי ואני , איש כבר לאחר מספר חודשים  300 - של כ מהמחנה קבוצהתכונית רכבת קסטנר חזרה לפעול ותחילה יצאה 
  .ק בחודש נובמבריצאנו ר

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

כולם . כשהגענו לתחנה המתנו יום שלם.זו היתה הליכה קשה מאוד ורגליי קפאו מהקור. הלכנו ברגל , יצאנו לכיוון תחנת רכבת 

  .שבו שנגיע לאושוויץ במקום לשוויץ כשראינו שזו רכבת נוסעים התחלנו להאמיןח
. את אחיותיי ואותי לקחו לבית החולים ושם הבראנו במשך כחודש.דתיים לחוד וחילוניים לחוד,שהינו במחנה פליטים בשוויץ 

  .לאחר מכן חזרתי למחנה ושם למדתי במשך מספר חודשים 
  .עליתי עם משפחתי לארץ ישראל, דרך איטליה,וסט ומשםבשוויץ שהינו עד לחודש אוג

  .עם הגיענו ארצה שהינו במחנה עתלית למשך כשבועיים ולאחר מכן עברנו לקרית שמואל

  
  

  
  ברהרועי : ראיון
  2009אוקטובר  .חיפה

  
  עדי מלכא: עריכה

  

 

 


