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 השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

 סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.איסוף 
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 יוםשם משפחה ושם פרטי כ
 רוטברג שם משפחה:

 
 דוז'ה שם פרטי:

 

 השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

 במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה                                  

 פולק:          איתו נולדתישם משפחה 
                                           

 Polak           בלועזית
                                   

 

 יהודית :איתו נולדתישם פרטי 
                                                     

                           Judith      בלועזית
                 

                   נמין:   
    

 9191.9.9 לידה:שנת 
 

 זלוטשוב )זלוצ'וב(:  עיר לידה
                                                             

                           Zolochiv     בלועזית
                  

)לא  פולין/אוקראינה :ארץ לידה
ברור מי שלט במקום באותו 

 הזמן(
 

 בנימין פולק של האב:ושם משפחה  שם פרטי
 

 חסיה שם פרטי ושם נעורים של האם:
 

                                              זלוטשוב, אוקראינה   לפני המלחמה:      מקום מגורים קבוע
             

  בלועזית
                                          

 אוקראינה ארץ המגורים:
 

  :לפני המלחמה השכלה/תואר אקדמי
  ישיבה()יסודי, תיכון, אוניברסיטה, 

  

  :המלחמהמקצוע לפני 
 תלמיד

                              

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

 

 בעיקר מעבר בין כפרים מסביב לעיר זלוטשוב1  מקומות מגורים בתקופת המלחמה:  
                 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       

      במידה והיית בגטו, ציין את שמו
 

  בלועזית
                                                                                                                                                    

   במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו
                                                                                                               

  בלועזית
 

                                                        בעליית הגג של בית בו הסתתרתי1              המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
 

 911.:  תאריך השחרור
 

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

 
 

 :לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
 ביתי נשרף ולכן גרנו במקלט בעיר זלוטשוב1
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 במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
 

 עליה: שנת
.999 

 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; , בית הספר, חברי ילדותךהבית בו גדלתציוני דרך: )
 

 בנימין ולאמא חסיה, בעיר זלוטשוב, ידעתי לדבר פולנית וקצת יידיש1לאבא  9191.9.9נולדתי בתאריך 

 91.שנים עד שאבא נהרג, אמא ילדה אותי כשהייתה בת  1.נשואים יו הייתי בת יחידה, כאשר הוריי ה

בגלל שהייתי בת יחידה אמא שלי לקחה אותי יחד איתי לכל מקום, פחדתי שאמא תשאיר אותי בזמן המלחמה כי שמעתי 

 שמשאירים ילדים ועוזבים, אמא לא עזבה אותי ונתנה לי ביטחון שתמיד תיהיה איתי1

 תור סוחר בהמות ואמא שלי, חסיה, הייתה עקרת בית1אבא שלי, בנימין, עבד ב

 גרנו בבית קרקע1

 

 משפחתו של אבא:

 מרים, אלקה וסורקה1  - גרו בטרנופול שבאוקראינהשלאבא שלי היו שלושה אחים 

 לסבתא שלי, אמא של אבא, קראו ריבה1

לגרמנים שיהרגו גם אותה, וזה מה שהם כל שלושת האחים נספו בשואה, כשנודע לסבתא ריבה שהאחים נספו היא הלכה 

 עשו1 לא יצא לי לראות את סבתא בחיים1

 

 משפחתה של אמא:

 ומשה1בזמנו,  1.שרה בת  –לאמא שלי היו שני אחים 

 נפטר מסרטן לפני המלחמה1 ,סבא שלי, אבא של אמא

 1 54הייתה בת סבתא שלי, אמא של אמא, 

ואחות  תפסו אותו וירו בו1 בעקבות כך סבתא שלי  SS-ששמר עליו עד שה אח של אמא עבד אצל הגרמנים, היה גרמנימשה, 

חודש לפי השחרור ע"י זה קרה  1בהןליד הקבר וירו  אותןת לקבר שלו לבכות, עד שיום אחד תפסו והולכ של אמא היו

 הרוסים1

 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב)גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

 (:האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת ,או בהתנגדות בריחהב
 

 

 41זמן המלחמה הייתי בסביבות הגיל ב

 אבא שלי נלקח למחנה עבודה לעבודת כפייה בזלוטשוב ומאז לא ראיתי אותו1

 9511.גרמנים וחיפשו יהודים, אני ואמא ברחנו ליער עד הערב, ככה זה נמשך עד שנת כל פעם שבאו 

היא חשדה ולכן רצה הביתה, אמרה לי , , אמא שלי יצאה החוצה בבוקר וראתה שאין אנשיםהייתה אקציה 951.בשנת 

 וירו ביהודים1 להתלבש מהר כי אנחנו בורחים ליער1 יצאתי עם פיג'מה ורצנו ליער, בכל הדרך עמדו שוטרים

 הגענו לבית שגרו בו נוצרים, ליד הבית היה בור שבו התחבאנו אני ואמא וגם הייתה יהודיה נוספת איתנו1

 הנוצריה שגרה בבית גילתה שאנחנו מתחבאים בבור והלשינה עלינו לשוטר, השוטר הגיע ואמר לנו לצאת ולעמוד1

והתחלנו לברוח, השוטר ירה עלינו בזמן שרצנו ופגע לי ברגל אמא שלי ראתה שהוא הולך לירות בנו, תפסה אותי מהר 

 ולאמא הוא פגע בראש1 אמא נפלה, אני נעמדתי והשוטר בא ונתן לי מכה בראש עם הנשק ונפלתי על אמא1

 השוטר הלך וחשב שהרג את שתינו, אך בעצם הכדור שפגע באמא שרט לה את הראש1

הבחור שאסף את הגופות ראה שאנחנו בחיים והוא לקח אותנו  את אמא ואותי,לאחר זמן מה, באו לאסוף את הגופות והרימו 

 למקום בצד שאפשר להתחבא1

כשהגיע הערב אמא החליטה שאנחנו צריכות ללכת ליער, אמא לקחה אותי על הגב, הלכנו ליער וישנו שם שלושה ימים, 

 ד1כאשר אמא כל יום ניסתה להשיג לנו חלב ולחם מהנוצרים ששהו באזור לי



 

 ימים עבר נוצרי, הביא לנו לאכול ולקח אותנו ללון באסם למהלך הלילה1 .לאחר 

בבוקר למחרת אישתו של הנוצרי לקחה אותנו חזרה לעיר זלוטשוב, עברנו בבית וראינו שכל הבית הרוס ולקחו את כל 

 1ותההדברים שהיו בו1 בפרוץ האקציה השניה אמא לקחה אותי יחד עם אישתו של הנוצרי לבית אח

 אמא השאירה אותי להסתתר אצל אותה אחות וחזרה לכפר של הנוצרי1 

 לאחר זמן מה, אמא חזרה לקחת אותי והלכנו לכפר שבו היה הבית של הנוצרי ובו התחבאנו שנתיים בתוך הבוידם/עליית גג1

אותם  היה כמטר על מטר1במשך השנתיים כמעט ולא יצאתי מהבוידם, היה חלון מאוד קטן והבוידם היה מלא בקש, גודלו 

 סטשה/סטניסלבה1 –נוצרים נתנו לי שם פולני 

 הייתי משחקת עם עכבר שתמיד היה מחפש אוכל בבוידם1 הנוצרי תמיד היה דופק על הגג כדי להביא לנו אוכל1

במהלך השנתיים אמא שלחה את הנוצרי להביא גם את אבא למקום המסתור, אך אבא כבר לא היה בחיים, השכנים סיפרו 

 שבעהלנוצרי שאבא חלה, היה לו חום גבוה ולא יכול היה לצאת לעבודה ולכן ירו בו1 לאחר שהנוצרי סיפר זאת לאמא ישבנו 

 בבוידם1

1 הנוצרי הגיע לבוידם, והודיע לנו שאפשר לצאת, הביא לנו לחם ובקבוק חלב הגיע הצבא האדום ושיחרר אותנו 955.בשנת 

 ושלח אותנו לדרכנו1

 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה(: חייךהביתה,  תך)השחרור וחזר

 

 

 ופגשנו בדרך חיילים רוסים כי עדיין הייתה מלחמה1כשיצאנו מהבוידם לדרכנו, הלכנו ברחוב ועדיין ירו קטיושות 

  חזרנו לבית שלנו בזלוטשוב וראינו שכל הבית נשרף1 בעיר היה מקלט והלכנו לגור בו1

 61ואני הייתי בת  14בתקופה הזו אמא שלי הייתה בת 

 אמא פחדה להשאר בזלוטשוב ולכן עלינו על רכבת שנמשכה שבוע לכיוון פולין1

 ות בפולנים ויהודים שנסעו לפולין, היו מספר עצירות בדרך שבהן יכולנו לרדת מהרכבת ולאכול1הרכבות היו מלא

-שנה, מרדכי איבד אישה ו 1.-אמא הכירה את מרדכי שהיה גדול ממנה ב 956.-954.כאשר הגענו לפולין, ובסביבות שנת 

הם יתחתנו1 לבסוף אמא התחתנה עם מרדכי ילדים בשואה1 אני מאוד רציתי שיהיה לי אבא ואמרתי לאמא שאני רוצה ש 5

 והולידו שני ילדים, שהם בעצם האחים שלי, אליק ויוסי1

שנים חינוך לגיל הרך, לא הספקתי להיות  ., למדתי בתיכון והמשכתי ללמוד במכללה 949.עד  954.נשארו בפולין משנת 

 9491.גננת כי הגענו ארצה בשנת 
 

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

 (:לדורות הבאים
 

 עברנו לגור ישר בבאר שבע1עלינו ארצה ו 949.בשנת 

 מרדכי אבי החורג, עבד בכבישים, בסולל בונה, אמא שלי עבדה בבית ספר1

 שנים1 .4יחד לגור בעפולה, שם גרנו התחתנתי עם מנשה רוטברג ועברנו  941.-ב

 אחי יוסי נפל במלחמת יום הכיפורים, היה סטודנט לרפואה בירושלים שנה שלישית1

 6.1אחי אליק עבד בעמידר, כיום בן 



 

 
 מנשה בעלה של דוז'ה.תמונה 

 

 
 אבא חורג ואימא חסיה ימרדכ1תמונה 

 



 

 
 מנשה ודוז'ה בחתונה.תמונה 

 
 



 

 
 היוסי, אח חורג של דוז'5תמונה 

 

 
 ההורים, בנימין וחסיה4תמונה 

 



 

 
 

 



 

 

   infovatikim@pmo.gov.ilדוא"ל:  למשרד לאזרחים ותיקים באת השאלון המלא נא לשלוח 

 *4488פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 

 נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר.

 ראיון.או להעבירו סרוק בדוא"ל בצמוד ל 80-5385868יש לשלוח את הנספח בפקס: 
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