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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  ברושי
  :שם פרטי

  ) נהראי(רינה 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  עליהאין צורך לענות , במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

                                              בלועזית  קירר:  איתו נולדתישם משפחה 
Kürer 

   בלועזית  נהראי :איתו נולדתישם פרטי 
Irene                                          

:                     מין

   נקבה 
   :לידה שנת

1931  
 

  ברלין:  עיר לידה
                                                              

  בלועזית

Berlin                                                
  גרמניה :ארץ לידה

  פאול קירר :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  רנגכטוויפו) חנה(נה היו :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  1931-1934ברלין :  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

                                                     1934-1938וינה 
              

   בלועזית
   Berlin 

Vienna                                      

  גרמניה :ארץ המגורים

  אוסטריהו 
 

  .'כיתה א – יסודי :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

 :המלחמהמקצוע לפני 
  תלמידה

                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

  -  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

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

  -  בלועזית -       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                             

 -  בלועזית                                                                                                              -   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

- 
  -:  תאריך השחרור

 
  -  ציין את שמו והיית במחנה עקוריםבמידה 

 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
   - לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  



 

  :עליה שנת  - ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1938 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  " ירושלים"אוניית 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                            
  

שלי קיבלתי בובה כמתנה אני זוכרת שביום הולדת שלוש . מברלין אני לא זוכרת הרבה, הייתי ילדה קטנה. 1931נולדתי בשנת 

וכנראה  86או  68שלי לא זכרה מה היה המספר בית  מאיא. איך שהוא היה נראה פחות או יותר. ומצטייר לי בזיכרון הבית

אני לא בטוחה , בבנין קומות. לא בפרברים, ממוקם בברלין עצמה הוא היה". קונו"הבית היה ברחוב שנקרה , 68שזה היה 

חר בברלין לא שלוש פעמיםהייתי כבר . שמו יצחק. וחצי חודשים 13 -יותר קטן ממני ב, לי אח אחד יש .איזה קומה בדיוק

בטיול שורשים פעם שנייה בטיול פרטי עם אחת הבנות ולאחרונה היינו , ראשונה הוזמנתי על ידי עיריית ברליןפעם , שעזבנו

, בזזו חנויות -החלו פרעות ביהודים כשהייתי בת שלוש . לא זכורים לי יותר מידי דברים מברלין אבל מוינה כן. עם המשפחה

) Bad Ischl(ל ברלין לבאד אישזבנו את ע בעקבות זה. נויות של יהודיםוהיה חרם על ח התרחשה שרפת הספרים

אשר משם אני זוכרת רק את , ףורומהר מאוד עברנו למקום שנקרא אטסגאסד ,שם התגוררה הסבתא מצד אבא, שבאוסטריה

י אנ. עברנו לווינהלאחר מכן . וכרת כלוםמעבר לזה אני לא ז. כדי להשתעשע איתנו התמונה שאבא משקה אותי ואת אחי בחצר

בווינה הספקתי . לא זוכרת אם זה היה במקום לפני וינה או בווינה עצמה, שלימדו אותנו היו הגננות כשהייתי בגן נזירות זוכרת

יום . אחד היה בקרבת הבית, בווינה שונים בתי ספרשלושה למדתי ב. 'כיתה אבהתחלתי את שנת הלימודים , להיות בבית ספר

באותו עת היו , בנוסף .לבית ספר רחוק יותר ואחרי כמה זמן עברנו מבית הספר השני לשלישיילכו כל היהודים שאחד אמרו 

   .שלטים בפארק שציינו כי ליהודים אסור לשבת על הספסלים

  

הוא דבר נוסף שאני זוכרת . ברגע שנישאה היא לא יכולה להיות מורה, לפי מה שאני זוכרת מורה הייתה חייבת להיות רווקה

תה באה ינדמה לי שהמורה הי .שהיינו צריכים לשבת עם גב זקוף ואצבעות על קצה השולחן וזאת בשביל לשמור על משמעת

מחברת  יש לי. אחרי כמה חודשים התחלנו לכתוב בעט רגיל וקסת דיו עמדה על השולחן. ומכה עם סרגל למי שלא ישב ככה

תה צריכה להיות מסודרת יכיוון והמחברת הי, לי את זה כמשהו שגוישהיה לי כתם של דיו והמורה סימנה ' של כיתה א

זכור לי  ,בנוסף. לשחות למדתיהמשפחה טיול שורשים הגענו לבריכה שבה עם למדתי לשחות וכשעשינו  בווינה  .ומתוקתקת

היו , רבות פעמים שםרקדנית תיאטרון ולכן נהגנו להגיע ל/כנראה שדודה שלי הייתה שחקנית ,"אורנייה"שהיה תיאטרון בשם 

  ".פראטר"ללכת לגן שעשועים כמו לונה פארק בשם  גם נהגנו. ילדיםלשם כל מיני הופעות 

   

עם כשהיינו . בעיקר בצמיגים, רים'תיקון פנצ, אבא שלי עבד בעסקי אביזרי רכב. היא הייתה בבית, מא שלי גידלה אותנויא

הסבא מצד אבא נפטר . זה היה עסק פרטי של אבא. שלו המלאכה ביתהמשפחה בטיול שורשים מצאנו את הכתובת של 

הסבתא מצד אבא . הודיעו שהוא נפטר, ברגע שהם נסעו בכדי להכיר אותו, מא שלי לא הספיקה להכיר אותויואפילו א

 לא זכור לי שהלכנו לבקר אותה. לשמוע רדיו הולך אליה מידי ערבאבא היה . לא הרחק מאיתנו, בווינההיא התגוררה גם 

היינו  הקטןחלק ב, אחד גדול עם הפרדה היא מצטיירת לי בעיניים כחדר, קטנה הייתה מאוד נוהדירה של. יתים קרובותלע

גם השירותים היו . חדר המגורים שלנו והמטבחהיה  האחר בקערה שאת המים לקחנו מברז בחדר המדרגות ובחלקמתרחצים 

יש הרבה תמונות שאבא שלי שמר כנגטיבים . חדר שינה נפרד לא זכור לי שהיה. בחדר המדרגות משותפים לכמה דיירים

אני זוכרת גם שחיילים . פארקפארק עד שהיה אסור ליהודים לשבת באמא הייתה הולכת איתנו לטייל ב .והביא אותן לארץ

  . אבל אני זוכרת הכול ממש במעורפל. נאצים היו צועדים ברחובות

  

רים אני לא זוכרת שהיו להורי חב. לאף ארגוןלא היינו משתייכים , כי היינו יהודים כי הייתי קטנה וגם, לא הייתי בתנועת נוער

הוריי לא שיתפו אותי ואת אחי  ,על הדברים לא דיברובתקופה זאת  . סבתא ושתי דודות, ההורים, אחי, היינו רק אני, מסוימים

בסך  . תה לי מילה בכלליא היל. היינו הולכים אז, "עכשיו הולכים: "ואומרת מא הייתה לוקחת אותנו יא .בדברים שמתרחשים

מצד הייתה שתיקה , נו עם אף אחדאבל יכול להיות שבגלל המצב לא התיידד. וינה הרגשתי שהחיים התנהלו כרגילול בוהכ



 

  .עזבנו את וינה כשהייתי בת שבע . כי הייתי ילדה ממושמעת מדועלא ביררתי . הוריי למתרחש

רק אחרי המלחמה , בתקופת המלחמה לא היה לנו קשר. בברלין ועבר את כל המלחמה במסתור בברליןיש לי בן דוד שכיום חי 

  .כשהם הגיעו לארץ התחדש הקשר

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  
  

  . חייתי כבר בארץ, מהבתקופת המלח

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  
  

זהו תהליך שנמשך  .המשפחה המורחבת דאגה לשלוח לנו סרטיפיקט כדי שנוכל לעלות לארץ .תה תהליךכל העלייה לארץ היי

קטיבי על שמנו ואז יחשבון בנק פ פתחה משפחתה המורחבת. ויכטוונגרמשפחת פ – השתייכה למשפחה מפורסמת ימיא, זמן

אלא רק באשרות כניסה , באותה תקופה הבריטים לא אישרו כניסה לארץ .בתור קפיטליסטיים לארץ קיבלנו אשרת כניסה

    .מוגבלות

  

אבל , אני לא יודעת מי עלה קודם ,לאחר מכן. אחר כך היא חזרה לגרמניה לבר מצווה של האח, אימידודתי מצד קודם עלתה 

הוריה של אימי ש דאגו לכךלשלטון הם  לאחר עליית היטלר, 1936בשנת . היו ציוניםשאחיה ואחותה של אימי כיוון  עלו לארץ

 4 -השייט נמשך כמה ימים והגענו לארץ ב. קיבלנו את האישור לעלייה באופן רשמי 19.09.1938 -ב . גם כן לארץ יעלו

בהן הייתה צפיפות ת מעפילים שבשונה מאוניו. ו אשר הייתה בשירותזו הייתה אוניית ק, לא הייתה צפיפות. 1938לאוקטובר 

מה שכן זכור לי זה שהיו אפילו כיסאות נוח לשבת . אני לא זוכרת אם היה לנו תאים באונייה או שכולם היו בחלל גדול .גדולה

  . עליהם על הסיפון

  

. גדלתיכאן , פה בארץ וולכן הבית שלי והילדות שלי הי כשעלינו לארץ הייתי קטנה. יוסבתי מצד אבהוריי , אחי ,עלינו לארץ אני

משפחה אחת שהכרנו עוד ברכבת מווינה אל התחברנו  שבדרך לארץ הואזכור לי ש דבר נוסף. אשר יקיתאני יותר צברית מ

 . על קשר בארץאיתם המשכנו לשמור , לאחר מכן .האוניה עלינו עללטרייסט שם 
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  
  

 אמואבי התגורר בתל אביב עם , גרה עם הוריה בקריית מוצקין אמי. כשהגענו לארץ היינו מופרדים כל אחד במקום אחר

אבא , זמן מהלאחר . אחי היה אצל הדודה בירושלים ואני הייתי בפרדס חנה בפנימייה של עולים חדשים, וכנראה גם עם אחותו

. בחדר אחד התגוררה הסבתא ובחדר השני התגוררנו אנחנו ארבע נפשות. ברחוב הירקון בתל אביב בת שני חדרים דירה שכר

בבני  שני חדריםבת מצא דירה  יאב ,מאוחר יותר. 'של כיתה ג גם מחצית ראשונההתחלתי ו' כיתה בבתל אביב הגעתי באמצע 

של ארבע  השכרנו חדר אחד למשפחה נוספתובאותה דירה אבא התגייס לצבא הבריטי  ,בינתיים. ולשם עברנו לגור ברק

זו הייתה תקופה לא . שנים חמשבצבא הבריטי  שירתאבא . נפשות שמונהכך שהיו חדר שירותים ואמבטיה אחד ל. נפשות

מני לקרוא משהו ואני עמדתי סל המורה ביקשה מברחוב ל" בית חינוך לילדי עובדים"אני זוכרת שבבית ספר בתל אביב . קלה

אבל תמיד הייתי , סך הכול היה בסדר. למדנו תוך כדי את השפה, לא היה אולפן. כי התביישתי, לידה והקראתי לה באוזן

כשהוא , לעומת זאת. היה לו קשה ללמוד את השפה, אבא שלי לא ידע עברית. גם המנטאליות הייתה שונה". עולה החדשה"ה



 

צבא שירת במצרים ב ישנים אב שלוש. כנראה שהיה לו רקע של זה, הוא למד לדבר אנגלית שוטפתהתגייס לצבא הבריטי 

אבל כמובן יחסית , ממשלה הבריטיתקיבלה תמיכה כספית מה יאמ. )חופשה( חודשים לרגילה שלושההבריטי והיה מגיע כל 

 יתה ששהי קיבלה שאימי תמיכה הכספיתה כשכל, בבית ספר שעלה אז חצי לירה משכר לימוד קיבלנו פטור י ואחיאנ. קטנה

 בבית ספר הייתי טובה במקצועות ריאליים. היא ידעה דקדוק טוב וגם דיברה טוב עברית, אימי כל השנים למדה עברית. לירות

) לשון( בדקדוק. התחברתי אליהםך לא "ותנ ספרות – םלעומת זאת למקצועות ההומאניי, ואנגלית מתמטיקה, גיאוגרפיה –

   .בגלל כל הכללים שיש בזהוזאת  הייתי טובה

  

 ארבעכי היה לוקח להגיע , לעיתים רחוקות קרית מוצקיןשגרו ב ימיהיינו נוסעים לבקר את סבא וסבתא מצד אשאני זוכרת 

רק אחרי  הוא שלח לנו לפני זה הודעה בדואר אך זו הגיעה( ולא מצא אותנו בבית פעם אחת סבא הגיע אלינו. שעות עד חיפה

   .זמן קצר לאחר מכן הוא נפטר כיזה היה הביקור האחרון שלו אצלנו . זר פרחים עם פתקלנו השאיר הוא ) כמה ימים

וחצי התחלתי  15לא היה כסף ללימודים תיכוניים ובגיל , למדתי קורס של חצי שנה שרטוט בניין' עם סיום לימודיי בכיתה ח

הייתי , צי התחלתי לעבוד בעיריית בני ברקוח 17בגיל . ללא קבלת תשלום עבדתיתחילה . כשרטטת אצל מהנדס לעבוד

 1950בשנת . ראשוןעבודה זו המשכתי עד לידת הילד הב. אחראית על הוצאת רישיונות לבנייהמזכירה של המחלקה הטכנית ו

 "מבצע קדש"כשהיה . 1952עשיתי שירות מלא בצבא של שנתיים עד שנת . למודיעין בשרטוט מפות, 19בגיל התגייסתי לצבא 

  . שהשתתפתי בו זה היה מבצע כלשהו שקיבלתי תעודת הכרה אבל לפני, הייתי בשמירה היריון

  

היו לי . אז אפשר להתחתןקודם בן אדם צריך להיות מבוסס ו, אין חתונה 25אמא שלי תמיד הכניסה לנו לראש שלפני גיל 

כי , ה ללכת ללמוד לרקודצריכ אניאחרי הצבא שהחליט  יאב, יום אחד .כך חונכתימחזרים אבל לא חשבתי עוד על חתונה כי 

הריקוד היו . לא חשבתי שיש לי בכלל מילה בדבר, שוב הוא שלח. והוא שלח אותי לבית ספר לריקודים, לפי כללים ריקוד זה

, לאחר שלושה חודשים כבר ההורים שלנו נפגשו וכשמונה חודשים לאחר שיצאנו. יהודה, שם הכרתי את בעלי ,ריקודים סלוניים

  .1953התחתנו בשנת 

  

לך תמיד יש בנות זוג תמצא : "אמרו לו ווריה, גדולהוא בעצם חיפש כלה לאחיו ה. לא הציע לי נישואים זה פשוט זרם יהודה

 בשנה וחצי הראשונה . כי הוא רצה אותי לעצמו" לאחיך יש בעיה" חשב בליבוו הוא פגישות שיצאנ שלושאחרי ". אחת לאחיך

כך גרנו במשך . איתנו עברו להתגורר גם אחי התחתן וגם הם מאוחר יותרשנה . בבני ברק םהתגוררנו עם ההורי לנישואינו

כך השתרך , שמונהשעה לעבודה בחמישה אנשים היו צריכים כל בוקר לצאת . שירותים אחד, שישה אנשים, ארבעה חודשים

שנים עד  52בשכונת נווה עוז בפתח תקווה וגרנו בדירה זו מאוחר יותר עברנו לשיכון דירה בת שני חדרים . שירותיםליד התור 

   .לדיור מוגןשהגענו לכפר סבא 

  

נפגשתי עם אחד באיזשהו שלב , מאוחר יותר. ילדים 4 נוכ יש ל"סה. ילדתי את בני הבכור םשנות נישואי שלושלאחר 

הרגשתי שהילדים לא מסודרים כמו אבל , שנתיים עבדתי אצלו, והוא הציע לי עבודה בשרטוטשהכרתי בעירייה המהנדסים 

בתור טכנאי " אמפא"בעלי עבד בחברת  .לימודי חוץ של הטכניוןהשתלמתי בשרטוט ב באותו הזמן. שצריך וחזרתי להיות בבית

העסק . שבוע בניירת ובטלפוניםפעמיים ב עזרתי לואני תיקוני טלוויזיות וד חבר הציע לו לפתוח עסק של יום אח. אלקטרוניקה

  ".אמפא"מזכירה במפעל ובעלי חזר להיות שכיר ב בתורובאיזשהו שלב מצאתי לעצמי עבודה בתחום אחר , צלח במיוחדלא 

 אחת במודיעין, אחת בפרדסיה, בכפר סבא מתגורראחד . רדבר שחשוב לי ביות, ל"בימים אלה ילדיי מתגוררים בארץ ולא בחו

  .ואחד בהוד השרון

  

  ...מסר לדורות הבאים

כולם צריכים כל  כאן, במשך שבועשמלה אותה עם ייתי הולכת אני ה. הן יותר גבוהות כיום הדרישות ,ו במועטנפעם הסתפק

כמה בזבוז יש . היום הארונות מפוצצים. כשילדתי את הילד הראשון שלי כל יום כיבסתי כדי שיהיה מה ללבוש. יום משהו אחר

   . במה שישיש להסתפק . וכמה אוכל הולך לפח לאנשים היום

  

  

  

  2014ינואר , כפר סבא, בר שחר:  ראיון



 

  

  

  


