
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  פרינקליך :שם משפחה
  

  רבקה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

         שינלסון:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Shenelson בלועזית
                                              

   :שם נעורים

   בלועזית                                                    רבקה    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
23.11.1924  

  חרקוב  ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Harkov בלועזית
                                                           

  אוקראינה :ארץ לידה
 

  ינהריזה בולוצ :שם פרטי ושם נעורים של האם  בצלאל :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                       חרקוב:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  אוקראינה :ארץ המגורים                                   Harkov   בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

   אלמה אטה, סברדלובסק):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? במחנותהאם היית 

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

 1945  :תאריך השחרור

  מוסקבה ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? םהאם שהית במחנה עקורי
  

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1971 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  בזמן המלחמה ו קורותיך לפניי על /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/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמה למרכז ברית האווקואצי/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

למדתי . היינו מאוד קשורים לקהילת הליטאים. להוריי היה עסק .אבי למד בישיבה. אני הייתי הבכורה, היו לי שלושה אחים

  .אחרי הלימודים הלכתי לחוגי העשרה בנושא יהדות. עד סוף התיכון, בבית ספר מקומי של גויים

ברחנו עם , אחרי שאוקראינה נכבשה. ורציתי ללמוד טייס, בתחילת המלחמה למדתי רפואה באוניברסיטה בחרקוב

עזבתי את סברדלובסק , בגלל הקושי בריחוק ביני לבין הוריי. בינתיים הוריי ברחו לאלמה אטה. האוניברסיטה לסברדלובסק

למרות  –וכך נשארה עד סוף המלחמה , העיר הייתה בשליטת הרוסים, כשהגעתי לשם. והצטרפתי להוריי באלמה אטה

  . שם חזרתי ללימודי רפואה. הקרבות הקשים

  .נפטר במהלך הבריחה, מצד אבי, גם דודי. כי לא קיבל טיפול רפואי, אחי אריק נפטר במהלך הבריחה מאוקראינה

  

   ארץ מתום המלחמה ועד עלייתך לי על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
, התחתנתי עם בעלי 1946בשנת . ואין מה לחזור לשם, ידענו שאוקראינה נחרבה. בסוף המלחמה משפחתי נסעה למוסקבה

עבדתי . נולדה בתנו דבורה 1957 ובשנת, נולד בננו מיכאל 1947בשנת . ועברנו לגור במוסקבה, שהיה חייל בצבא האדום

  . 1971בקופת חולים עד שנת 

  

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

לכן , ד"בעלי היה חסיד חב. בהכי לא היה מי שיטפל  –ולקחנו את אמי איתנו , אבי נפטר. עלינו ארצה דרך וינה 1971בשנת 

, הסוכנות העניקה סיוע לאמי. הצלחנו לקנות בית בסנהדריה, בעזרת הסוכנות, אחר כך. התגוררנו בשיכון של החסידות

  .ועד היום זכאית לפנסיה ממשרד הבריאות, שנים רבות עבדתי כרופאה בקופת חולים כללית. שהייתה אלמנה וקשישה

כי אין מי שייקח  –ואני לא יכולה לצאת מהבית , בעלי ואני גרים בקומה שלישית. זכאית לחוק סיעוד, כיום אני חולת אלצהיימר

  .ב ואין לנו קשר איתו בכלל"בני מיכאל נמצא בארה. ונמצאת איתנו רוב היום, דואגת לנו, סועדת אותנובתי דבורה . אותי

  

  

  מאירם פישר: ראיון

 2010יוני , ירושלים


