
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית  lledorot@pmo.gov.i: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

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

  02-5605034: או בפקס 5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

                                    .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  שיבק-שי
  :שם פרטי

  בתיה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

          רייס:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                  Reis                            

  :שם נעורים
Reis 

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  בתיה                                                          

   בלועזית
             Batia                                  

:                     מין
 נ    

   :לידה תאריך
1924-1925 

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                       רווה רוסקה                                       

   בלועזית
           Rawa Ruska                                                     

  פולין:ארץ לידה
 

  משה רייס :של האב שם פרטי
  

  רבקה רוטנדלר :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/האישהשם פרטי של 
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                                                  רווה רוסקה                      

   בלועזית
                Rawa Ruska                          

  :ארץ המגורים
 פולין

לימודים  –יסודי : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  ברשת החינוך בית יעקב

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
     תלמיד                            

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

 רווה רוסקה      ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                                   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

גרמניה                                                                   , אייזנך     :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  



 

הייתי . הגעתי ברכבת לבלגיה :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  .בהכשרה ברטנדל

  :עליה שנת

1946 
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה

  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  בגוף ראשוןנא לכתוב                                 :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  
. יתה אחות בלבובילאבא ה. תה נוסעת ללבוב לקנות סחורהיהי אימא. ההורים היו דתיים והיו להם חנות בדים וכן אדמות

אחי הבכור זיסקינד היה תלמיד חכם ולא רצה שאלך לבית  .אחים ואחיות גדולים ממני 7היו לי . תה לי עוד דודה בווינהיהי

  .הוא היה חסיד בעלז. יעקב ללמוד

  

שהשכירה אותו , ממול היה בית גדול של סבתא. אני זוכרת את אחותי הגדולה הינדה עומדת בחלון ומחכה לבחור שאהבה

  .אחי מוטי למד בישיבה בקרקוב ובחגים היה מגיע הביתה .שנפגשה עם שמיל, אך הם הלשינו על הינדה, לאנשים

, תלמיד ישיבה, ה'יענקל, )מזרחי - לאחר נישואיה (חיה , )נישא לחיה לבית קירשנר(אהרון -אברהם –אחים נוספים שהיו לי 

  .שישבה מתחת לשולחן ולמדה אנגלית, וטובה, שנתיים מבוגר ממני

  

. היה חולה ובישלתי לו מרקים מדי יום אבא. צ למדתי בבית יעקב"אחה. ס דומיניקני פולני ובו כמה ילדות יהודיות"הייתי בבי

  .אני זוכרת אכילת אבטיח בחג השבועות. בין היתר לנזקקים, תי אוספת חלות ומחלקתבימי שישי היי . הייתי ילדה חרוצה

  

  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/ריחההשתתפות בב, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
שילמנו כסף רב כדי . עם פלישת הסובייטים לפולין הופקעה החנות מידי אבי ומשפחתי הוכנסה לרשימת השילוח לסיביר

בית המשפחה נשרף וחלקנו . נרצחה עם תחילת הכיבוש הנאצי, פרידיק, אם אמי, סבתי .מרשימה זולהוציא את שמותינו 

באחת האקציות נחטפו אמי  . שהפך להיות גטו" שיל גאס"הוכנסנו עם יתר יהודי העיר ל . עברנו להתגורר בדירת חדר קטנה

  . באקציה הסתירו אותי בעליית גג . אבי נורה ונרצח ברחוב. אהרון- הינדה ואחי אברהם

  

יה ודיברה יתה דומה לנוצריאחי קנו תעודה ארית לאחותי הגדולה טובה כי היא הי. לה ואני'טובה, יעקב, מוטה, נותרנו זוסקה

צעקתי . והיא סירבה לצאת מהגטו, יתה צריכה לצאת מהגטו נודע לה על לכידת בנות יהודיותיבלילה בו ה. אוקראינית ופולנית

למחרת קנינו מגוי תמורת סכום גדול תעודה עבורי בשם ארי  .והיא סירבה –!" תני לי" –שאצבע לה את השיער לבלונד עליה 

 עבדתי בצחצוח נעליים ומגפיים אצל הזונדרדיס. סמוך לעיר, "טארטיק"צבעתי את שיערי לבלונד ויצאתי לעבוד במנסרה . בדוי

  .הקטנה יהיהיהוד –" די קליינע יודה"קראו לי . קומנדו

  

נדרמים שהיו ידועים כרוצחי יהודים וחשדו שהגוי 'ז 4אלה היו . גרמנים באו לביתו כשהייתי בלי תעודה. גרתי בבית גוי ביער

כשעזבו שבתי . יה כי צבעתי לבלונדינראיתי כנוצר. הם בדקו תעודות של הנוכחים ורק אלי לא ניגשו. מספק תעודות ליהודים

הגוי לקח אותי  .לא להתייאש ומאותו רגע הרגשתי חובה להישרד למען ייוותר זכר ממשפחתי לגטו אך בני משפחתי שכנעוני

. כי הוא חשש שיזהו אותי והוא יואשם, רחוק מהגוי, ישבתי בתא לבד. הדרך נמשכה מספר ימים ברכבת. לדירתו בקרקוב

לאחר כמה ימים הגוי אילץ אותי לחזור לרווה  . סריגה ותפירה, קיוןינ -עבדתי בעבודות משק בית . בביתו בקרקוב עבדתי שבוע

  . יאושיבדרך לרווה רוסקה רציתי לקפוץ מהרכבת מרוב . רוסקה כדי שיוכל לסחוט עוד כסף ממשפחתי

  

הם לא האמינו למראה . פגשתי את בני משפחתי שעדיין חיו. טיפסתי על הגדר ונכנסתי לביתי, התגנבתי בלילה הקר לגטו

אחי זיסקה נתן לי מרק חם ואחי יעקב נתן  . שכבו חולים בטיפוס, לה'מוטלה וטובה, שניים מאחי. עיניהם כי חשבו שאני מתה

הם נתנו לי מעט רכוש כדי שאוכל לשחד בו . ע בשבילילעתים חשתי שהסל הוא קמ .להחביאנילי סל שאפיין את הנוצריות כדי 

  .הוא נרצח לאחר מכן. עברתי את הגדר ולא ראיתי אותו יותר .אחי יעקב ליווה אותי לגדר ושב לגטו . אנשים שיבקשו להסגירני



 

. למחרת בבוקר נפגשתי עם הגוי בתחנת הרכבת. שלא הכירה אותי כי צבעתי את שיערי, ישנתי אצל לקוחה לשעבר שלי

בתו בקרקוב הגוי לקחני ל. שבתי לקרקוב. כי הוא לא רצה להיות קשור אלי במקרה שיזהו אותי, תקשרנו לפי סימנים מוסכמים

  .לבתו נודע על יהדותי ונאלצתי לעזוב. כדי שאטפל בילדיה

  

נודע לי שיש בית ממנו לוקחים  . בן דודו של הגוי נתפס וביקשתי להתחלף עמו. ה אך לא נתפסתייניסיתי להיתפס בתור נוצרי

מדה פולניה נוצריה שאמרה כי לפני בתור ע. נכנסתי עם סלסלת לחם . מניודובה) אוליצה(' בגימנסיה ברח, לעבודה בגרמניה

נשלחתי בשם הבדוי אליאונורה רוקוס עם קבוצת אזרחים  . התמלאתי פחד אך לא זוהיתי. הבדיקות נערכות לשם זיהוי יהודיות

בבית הבראה לאלמנות מלחמה גרמניות שהגיעו לתקופות קצרות של כמה , פולנים לעבודות כפייה בעיר אייזנבך בגרמניה

כל פעם שראיתי שוטרים חששתי . תוך פחד מתמיד שמא יתגלה דבר יהדותי, עבדתי שם בזהותי הארית שלוש שנים. ימים

הרוסים : "בן היתר כתבתי. כאילו הייתי מקבלת אותם מהבית, הייתי כותבת לעצמי מכתבים ושולחת לעצמי. שבאו לאסרני

נותר לי בן דוד . ץ'כל משפחתי נרצחה בבלז . הרק בתום המלחמה גיליתי לבעלת המקום שאני יהודי." הרגו את הכומר שלי

  .אחד שהגיע ארצה לפני המלחמה

  

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

  
בתום המלחמה הועברתי למחנה עקורים ומשם נסעתי . האחרונה כשכבשו האמריקנים את גרמניה הייתי בטוחה שאני היהודיה

 רק סידור תפילה. ך שהותי בגרמניהכי בה ורק בה דיברתי כל מש, נאסרתי בתור גרמניה כי שלטתי בגרמנית. לבלגיה עם ידיד

וינט סייע לי 'הג אחרי שחרורי .הודות ללימודי בבית יעקב ובבית הורי זכרתי את התפילות ושוחררתי. שביקשתי הציל אותי

  . עליתי ארצה באונייה תל חי 1946-ב .לעבור לצרפת להכשרה לקראת עליה

  

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

  
הוא . ל כשהלכתי לרקוד ריקודי עם"הכרתי את יחיאל ז .ומשם לחיפהחודשים בקרית ענבים עברתי לקיבוץ חפציבה  3לאחר 

הוא היה נגן חצוצרה . סידרתי ליחיאל מקום עבודה בחברת החשמל .1948- נישאנו ב. מ"היה יליד קאליש וברח לשטחי ברה

ה ליחיאל חנות אימצה אותי ונתנ) אשת ראש עיריית חיפה אבא חושי(הוא ביקש להיות עצמאי וחנה חושי . והקים תזמורת

  . היא סייעה לי לעבוד לעבודה בטיפול במעונות יום של נעמת. לאחר מכן העבירה אותו לעבודה בנמל כמכונאי. לביצוע תיקונים

  

נולדו . כתובת לכל מי שצריך עזרה, הייתי מתנדבת בבית אבות. ניהלתי מעונות נעמת והייתי פעילת ציבור במזכירות ובוועדות

בתחום , עובדת משרד הפנים, מירב ברוש(ובת ) עובד דיוטי פרי, אלון(בן , ילדים 2למשה . גרשון ויאיר, משה –ילדים  3לי 

  .ילדים והוא נשוי פעם שניה 4יש לו . יאיר גר בפרדס חנה וחזר בתשובה. גרשון הוא מוסיקאי). עובדים זרים ולה תאומים

את אות  2004-על התנדבותי במגוון תחומים קיבלתי ב. תי ספרלקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה אני מספרת את סיפורי בב

  . צריך להיות עם סבלנות וסובלנות. צריך להשתדל לסלוח כמה שאפשר כי החיים די קשים. יש לנו ארץ נהדרת .יקיר חיפה

  

  

  2014יולי , חיפה, אהוד אמיר: ראיון

 


