
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ' רבינוביץ :שם משפחה

  

  )רבקה(דליה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          מיוחס:  איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Miohas 
  רבקה :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Rebecca                                          

 :מין

                     נקבה

 

  1932 :לידהשנת 

 

  סופיה:  עיר לידה

  

       בלועזית
Sofia                                           

  בולגריה :ארץ לידה

 
  אברהם מיוחס  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  זהבה פיטי  :נעורים של האםשם פרטי ושם 

 
                                                    סופיה : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Sofia 

  בולגריה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  " השומר הצעיר"

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  עיירה בשם שומן על גבול טורקיה בולגריה              )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  09.09.1944:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, מעצר בקפריסין במידה והיית במחנות

  

  :עליה שנת

 
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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                                                                                                                                         

בהפרשים שלשנתיים . אחרי אחות ואח. אני הבכורה, בירת בולגריה היינו שלושה אחים )София(בעיר סופיה  1932נולדתי ב

היו בתי ספר יהודיים ששם , למדתי בבית ספר נוצרי. 1937ואחי הקטן נולד ב, אחותי לילי קטנה ממני בשנתיים , אחד מהשני

ו כשהגעתי לארץ ושמעתי אנשים צועקים אפיל. כיוון שלמדתי בבית ספר נוצרי לא ידעתי עברית, למדו פעם בשבוע עברית

אבי היה קצב . כיוון שמכרו ידיעות אחרונות" ידיעות"חשבתי שאנשים פה משוגעים אבל הסתבר שצעקו !"  דיוטיא, דיוטיא"

תה מבשלת יהיא הי, תה גרה איתנו בביתיסבתא מצד אבא הי. תה בבית וגידלה את הילדיםיאמי הי, יתה לו חנות לבשריוה

סבי מצד נתן את השטח לכל בניו ולכן חגגנו יחד עם הדודים בכל , האחים של אבי גרו ביחד באותו חצר. ולטת במטבחתה שיוהי

, סבי מצד אבא נפטר בגיל צעיר. תה גרה גם בסופיה והיה לה בית משלהישה טובה מאוד היייתה אימא היסבתא מצד א.  החגים

הוא נפצע במלחמת . סבי מצד אמי הספיק לעלות לארץ ונפטר כאן. ובחור נאה אני הייתי ילדה קטנה אני זוכרת אותו גבוה מאוד

  . הוא חי עם הכדור כל השנים. נכנס לו כדור לגרון ואי אפשר היה לנתח אותו, העולם הראשונה

  

  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

רצה לשמור על היהודים של ,  מלך בולגריה -המלך שלנו. ואת כל הגברים היהודים 1939לקחו את אבי בתחילת המלחמה ב

ארוחה שממנה הוא חזר , יום אחד הוזמן המלך לארוחה אצל הגרמנים. מוכן לשתף פעולה עם הנאצים בגירושםארצו ולא היה 

היום אני , כילדה לא הבנתי למה הם בוכים. כל היהודים בכו בגלל מותו. כנראה שהורעל, חולה ומת כעבור זמן קצר לאחר חזרתו

אני זוכרת שאחי נולד באותה השנה שבה , המלך היה איש טוב. יםמבינה שברגע שהוא מת לא היה עוד מי שישמור על היהוד

לאחר שהוא נרצח ברחה המלכה עם ילדיהם . לאחי - נולד בנו של המלך וכל שנה המלך היה שולח לו חבילות ליום ההולדת

  .לספרד

  

גרנו בבית של  SHOMEN)(הוציאו אותנו לאחר מכן מהעיר סופיה ואותי את אמי אחי ואחותי העבירו לתורכיה לעיר בשם שומן 

בעל הבית היה אדם שאני זוכרת כאדם גדול מאוד . הבית היה בית ללא ריצפה אלא עם חול במקום רצפות. משפחה תורכית

עד היום אני לא שוכחת את המגפיים המבריקות של הגרמנים ואת קול הצעדים . בחוץ היו מסתובבים שוטרים וחיילים.ומפחיד

ח והכניסה ואז אמי תפסה אותי בכ. הייתי ילדה מרדנית, כנעיהצעדים לא ברחתי כי לא רציתי לה כשהייתי שומעת את. שלהם

  . ואז אסור לצאת מהבית, 2100בבוקר מהבית עד השעה  9היה מותר לנו לצאת ב. אותי הביתה

  

מקבלים כל אחד חצי לחם היינו . בשביל להתרחץ בשביל לעשות כביסה, מקבלים סבון אחד לחודש, אסור היה לנו ללכת לקולנוע

תפסו אותו בדרך הפשיטו אותו , דוד שלי פעם בא להביא לנו לחם. קחו לנויהיינו מסתירים את זה מתחת לכרית שלא י. ביום

  .אני זוכרת את זה עד היום. ושרפו אותו עם סיגריות

  

יוצאת בשעות שאסור והייתי הולכת לחברה הייתי , הייתי מוציאה את הטלאי הצהוב ומורידה אותו ממני, הייתי ילדה שובבה מאוד

יום אחד תפסו אותי חיילים ולקחו אותי הביתה ואמרו לאמי אם עוד פעם אחת נתפוס אותה . יה שלי ולוקחת ממנה שיעוריםינוצר

התחבאתי מתחת לספסל וספרתי ארבע . יום אחד לקחתי רכבת למרות שהיה אסור ליהודים לנסוע ברכבות. אנחנו יורים בה

היו חפירות כמו  .אם היו תופסים אותי היו הורגים אותי. היינו קשורים מאוד, אז ירדתי והלכתי לבקר את אחות אבי, ותתחנ

 . SHTUKA. המטוסים נקראו שטוקה. כשהיו מגיעים מטוסים ומפציצים היינו נכנסים בחפירות האלה. שוחות –בונקרים 

כשדודתי ראתה אותי היא  .יתה גרה בעיר קטנהיהיא ה, דים בעיר הזוכשירדתי מהרכבת התחלתי לחפש ולשאול איפה יש יהו

אמי חשבה שפשוט תפסו אותי שוב . עד סוף המלחמה נשארתי אצל דודה שלי .כמעט התעלפה ולא הבינה כיצד הגעתי לשם

  .הגרמנים והרגו אותי

  



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, הביתההשחרור וחזרתך (

אחרי שנגמרה המלחמה חזרתי ללמוד בערב כדי להשלים את מה שהפסדתי , כיוון שבמהלך המלחמה אסור היה ליהודים ללמוד

  .אז הכרתי חברה שעד היום אני שומרת איתה על קשר. בזמן המלחמה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):הבאים

גרתי בקיבוץ עין המפרץ עד שהורי עלו . סאות של האוטובוסיעל הכ םי'סנדוויצכשהגעתי ארצה לחיפה חיכו לנו אוטובוסים והיו 
תושבי הקיבוץ הבינו את זה ולכן לא העירו , אותן בחדריםקיבלנו לחמניות בחדר אוכל והיינו לוקחים ומחביאים . ארצה אחרי שנה

. תה עקרת ביתיאמי הי. אבי עבד בקטיף תפוזים והיה מאושר. הלכנו לגור ביבנה, אבי כאמור עלה אחרי שנה. לנו

 לפני שנפטר ביקש ממני שאתחתן. התחתנתי עם בעלי הראשון בשם ווילי אשר נפטר לאחר חודשיים מדלקת קרום המוח1949ב
  .נינים 4נכדים ו 4ילדים  4, אחיות קטנות ממני 2כיום יש לי . 1964מרק נפטר מלוקמיה ב, כך עשיתי. אחרי מותו עם חברו מרק

  

 

  , אביב –תל , שיר וייס :ראיון

  2013אוגוסט 

  


