
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  

  שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה
  

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

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. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורים מפורסםב. וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  אביאור :שם משפחה

  

  רבקה:שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          שם משפחה איתו נולדתי

  פופלניקר-רובינגר

 בלועזית
RUBINGER-POPELNIKER 

 
  :שם פרטי איתו נולדתי

  ריטה

      RITTA:בלועזית

 
:                     מין

 נ
  : שנת לידה

1927  

  בוקובינה:  עיר לידה

  

  בלועזית

Bucobina  
  :ארץ לידה

 רומניה, בוקובינה
  פופלניקר-רובינגר יצחק:שם פרטי ושם משפחה של האב

  

  ונקרט  חנה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
     וטרנה דורנה :  מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  בלועזית

DORVA VATRA 
  :ארץ המגורים

 רומניה
  תיכון: תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  : מקצוע לפני המלחמה

  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

  :חבר בארגון או בתנועה

  )  בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  הנוער הציוני

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 DJURIN, יהרטרנסניסט)                שם העיר או האזור ושם הארץ(
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

 בלועזית
DJURIN  

  DJURIN:             המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

  1944, אביב

  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 

DORNA VATRA  

  ציין ממתי עד מתי, מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות 

  70מחנה , 1947דצמבר  – 1947אוקטובר 

  :שנת עליה

1947  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  גאולה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  לכתוב בגוף ראשוןנא 
, אשר בבוקובינה DORNA VATRA בעיר  1927בשנת  (POPELNIKER-RUBINGER)רובינגר -נולדתי כריטה פופלניקר

  .דתית בלבד- הורי התחתנו בחתונה יהודית. פופלניקר-רובינגריצחק –ולאבי  WENKERTאשר לבית חנה לאמי 
DORNA VATRA  יהודים 2,000 –הייתה עיר קטנה בדרום בוקובינה וחיו בה לפני המלחמה כ.  

לבית הספר  1941שמשון עלה ארצה במרץ ). 1924נולד בשנת (שנים  3 –אשר היה מבוגר ממני ב , שמשון –היה לי אח אחד 
אך אמא התנגדה , לארץ ישראלאבא רצה לשלוח גם אותי . שנים מראש 3 וההורים שילמו את שכר הלימוד עבור. ישראל-מקווה

  .ספר יהודי-היות ואבא חשש שלא ניתן יהיה ללמוד בבית ,את שמשון שלחו. בטענה שאני צעירה מדי
אכלנו רק אוכל כשר , שמרנו שבת. הבית היה בית יהודי אורתודוקסי אך לא חרדי. לאבא הייתה חנות טקסטיל ואמא עזרה לו בחנות

בעיר וניהלנו חיי משפחה  ואח אחיות חמשלאמא היו . אבא של אמא –יד ביתו של סבא -גרנו בבית על. וחגגנו את החגים היהודים
גם הבית שגרנו בו היה . הייתה לו חנות לפרוות ולטקסטיל. וב ועל סבא ניתן לומר כי היה עשירהמצב הכלכלי בבית היה ט. ענפים

  .אם זה עצים להסקה בחורף או מצות לפסח, הקהילה היהודית בעיר הייתה מגובשת וחבריה דאגו האחד לשני. שלו
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבתור או מסב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  

בחיפזון צררנו כמה בגדים . שעות נצטווינו לעזוב את הבית 3תוך . בשמיני עצרת 1941באוקטובר  11 -ב החיים השלווים נקטעו 
הרכבת . אחרי שהלכנו מרחק גדול הגענו לרכבת עם קרונות משא של בהמות ונדחסנו לתוכם. וקצת אוכל והתחלנו ללכת ברגל

אמא הכינה . ללא מים וללא שירותים, עט שלקחנו לדרךמלבד המ, ללא אוכל. נסיעה איומה. התחילה לנסוע מבלי שידענו להיכן
  .כך מבולבלים שלא חשבו מה לקחת- האנשים היו כל. ולא העלתה על דעתה לקחת אותו לדרך, לשמיני עצרת תרנגול הודו שלם

בר היו כ ATACHI - ב . בין מולדובה לאוקראינה, שעל חוף נהר הנייסטר ATACHI -שלושה וחצי ימים הגענו ל - כעבור שלושה
בלילה העבירו אותנו את הנייסטר על גבי רפסודה . את רובם הרגו בדרך. בצפון בוקובינה כן מביתם-יהודים אשר גורשו לפני

עד . מי שלא יכול היה ללכת נורה ונפל. מסביבנו שומרים גרמנים ורומנים. בקור, בגשם, בבוץ, והתחילו לגרש את האנשים ברגל
  .התמונה של הרומנים והגרמנים היורים באנשים מהמותן היום אני מתעוררת בלילות עם

שם הסתתרנו כמה ימים עם קבוצה של , MOGILEV -בכסף שההורים לקחו עימם הם שיחדו את הקלגסים וכך יכולנו להישאר ב 
–ב . לא מגרשים, הבטיחו, שם. DJURINאת כל שאר הכסף שנותר לנו נתנו לגרמנים שלקחו אותנו במשאית עד . מכרים

DJURIN ניסינו . עמדנו שם אובדי עצות ולא ידענו לאן ללכת. חרושת נטוש לסוכר וברחו- הגרמנים הורידו אותנו ליד בית
בה הוקם , החלטנו להיכנס לעיירה. פחדנו שיגלו אותנו. אך המקום היה פתוח והייתה תנועה ערה של הצבא, להסתתר בבית החרושת

  . מחנה ריכוז ליהודים
הבתים . רובם ברחו עם הרוסים ומיעוטם נשארו. במקור גרו בעיירה רק יהודים. מאה שנה אחרינו, אוד פרימיטיביתהעיירה הייתה מ

והם אלו אשר שלטו , למקום הקטן הזה הגיעו קהילות שלימות מערים אחרות של בוקובינה. ללא מים זורמים ושירותים, בתי עץ –
  . במחנה

ליד . הייתה ילדה קטנה יותר וילד בן שנתיים. אני הייתי הילדה הגדולה. יכולת להסתובבאיש בחדרון קטן ללא  14בהתחלה היינו 
החלפנו חפצים ובגדים תמורת , בקושי היה אוכל. תנאי המחיה היו בלתי אנושיים. המקום ששכבתי בו הצטברה שכבה עבה של קרח

קשה היה . תמורתו קיבלנו אוכל, נים לקחו היה הכובעהדבר הראשון שהאוקראי. פרסיאנר –אבי הגיע עם כובע פרווה יקרה . אוכל
  .מאוד להסתדר בקור הנורא

  .אין בי כעס כלפיהם. פלשנו לביתם ולחייהם –היהודים המקומיים מאוד קנאו בנו וכעסו עלינו 
  .אנשים 8 הוא התייחס אלינו מאוד יפה וסידר לנו חדרון עם. מנהל המחנה היה יהודי שאבא הכיר מקשרי מסחר לפני המלחמה

מים . ניקיתי, הרמתי אותה, סחבתי אותה. שנים היא הייתה חולה 3כמעט . ועמדה על סף מוות, תה מאוד בצהבתלבחדר השני אמא ח
, בחורף. היה צורך לסחוב את המים לכל אורך הדרך למעלה. הכפר עמד בראש גבעה והנחל זרם למרגלותיה. זורמים לא היו בבתים

הייתי צריכה לרדת . קרה כי עד אשר כמעט וכבר הגעתי לראש הגבעה החלקתי וכל המים נשפכו, קרח כאשר הדרך הייתה מכוסה
  .ולעלות שוב את כל הדרך

גיס אחד נלקח אך . מידי פעם הגיעו גרמנים למחנה ואספו גברים לעבודות. אחיות של אמא ואחיה על משפחותיהם 5במחנה היו עוד 



 

בחדרון היינו רק המשפחה . כך שהוא ידע איך להסתדר, קמח והוא אף גדל בה- לו טחנתלפני המלחמה הייתה . הוא ברח וחזר
  .הגרעינית וסבתא

  .את הרומנים קנו בכסף. הגרמנים הגיעו רק כאשר הם היו צריכים לאסוף גברים לעבודות. הרומנים שלטו במחנה
אבא וסבתא , אמא. הובלתי מים, אספתי זרדים, עבדתי אצל הגויים –נותרתי מפרנסת יחידה . בשלב מסוים אבא קיבל התקף לב

אכלנו  ".קפה"חלק מהסלק שרפנו ובישלנו ממנו . ואני הלכתי לאסוף סלק בהמות בשדות ואת זה אכלנו, שהייתה אתנו שכבו חולים
  .גם קליפות של גרעיני חמניות שנדחסו לאחר שהוציאו את השמן מהגרעינים

עבור כל סוודר קיבלתי מספר בצלים או . סרגתי סוודרים מצמר גס יום ולילה". מסרגות"מצאתי ברזל בנין ושייפתי אותו לשתי 
את זה  לא אהבתי. יד- ספר למדתי מלאכת- בבית, בבית. כן דבר כזה-הם לא ראו לפני, הגויים הסתכלו על הסוודרים נדהמים. דייסה

פעם אחת גויה אחת לקחה אותי . נהרסו לי האצבעותמאז . בשביל לסרוג דברים פשוטים זה הספיק אך, וגם לא עשיתי כמעט דבר
הגויה טיגנה . אפשר לתאר-כך רעבה שאי-הייתי כל. ישבתי אצלה בבית וסרגתי. היא פחדה שאקח את הצמר. לביתה שאסרוג אצלה

אם היא . רעבהלמרות שהייתי מאד רעבה לא יכולתי לאכול את החזיר ואמרתי לגויה שאני לא . ביצה בשומן חזיר והציעה לי לאכול
  .גם במצב הקשה ביותר לא בא חזיר אל פי. הייתה מציעה לי פרוסת לחם יבשה הייתי שמחה

עם . אותו נשאתי על גבי, את שקי המלח הכנסתי לתרמיל. שם קניתי מלח בשקים, MOGILEV–נסעתי ל . לא היה מלח במחנה
  .DJURIN–ומשם תפשתי טרמפ חזרה ל , לכביש MOGILEVהתרמיל הכבד על הגב עליתי בעליה התלולה של 

הדוד שכנע את אבא לגלות לרומני שהכיר היכן קבר את . אבא קבר בגינה פלטות של זהב ודולרים, לפני הגירוש, בתחילת המלחמה
לקח את הרומני , אבא גילה את מקום האוצר. הבטיח הדוד, הרומני יעביר לנו תמורתו כסף באמצעותו נוכל לקנות אוכל. האוצר
  .אחד לא ראינו גרושואנחנו , חרושת-קנה בית, הזהב

בסוף הם גם . גם במחנה התחברתי לנוער הציוני והם באו לחדר לעודד אותנו לעזור לנו. לפני המלחמה הייתי חברה בנוער הציוני
  . כי כבר לא היה לנו מה להחליף, נתנו לנו כסף שממש הציל אותנו

  .1945למאי  1 –הביתה חזרנו ב . 1941אוקטובר  סוףבכפר זה היינו מ
  

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

  
נחנו גרמנים פחדנו שהרוסים יחשבו שא. כרת שמחהאני לא זו. הם נכנסו בלילה. קרבות באזור לא היו. חורףסוף ההרוסים הגיעו ב

הגעת הרוסים לא שיפרה את המצב . כאשר הרוסים נכנסו הם עברו לדבר אידיש. הורי באו מאוסטריה ושפת אימם הייתה גרמנית –
ל אני וההורים נשארנו תקועים עוד זמן רב בא, סבתא התחילה ללכת לפנינו. מי שפיסית היה בריא יכול היה להתחיל לחזור. במאומה

כותונת לילה רקומה  –מכרנו דברים אחרונים . לארגן עגלה היות ואמא הייתה חולה וחלשה מדי ולא יכלה ללכת היות והייתי חייבת
  . אבא ואני הלכנו ברגל, הגוי לקח רק את אמא על העגלה. ובתמורתה שכרנו עגלה, ויפה שהגויה קנתה כשמלת כלולות

גרנו אצלה בבית . שם גרה בחורה שהייתה איתי במחנה, BRICENI הגענו לגבול בדיוק ביום בו הוא נסגר ונאלצנו לשהות בעיירה
בכסף שהרווחתי יכולנו . בניקיון וסרגתי, עבדתי אצל הגויים בשדה BRICENI–ב . עד אשר פתחו שוב את הגבול, מספר חודשים

  . לקנות אוכל
היא הגיעה לארץ . אך אמא שרדה .הוא לא האמין שאמא תוכל לחיות. כאשר היה לי קצת כסף הבאתי רופא. אמא הייתה שלד
  .אבא לא שרד עוד זמן רב אחרי המלחמה. 89וחייתה עד גיל 

את הדירה . לסנטוריום, שהיה בית מאוד גדול, הגרמנים הפכו את הבית של סבא. במאי 1 –ב , אחרי מספר חודשים הגענו הביתה
שהרומנים נתנו אפשרות לצעירים לסיים את לימודיהם למרות . כאשר הגרמנים עזבו הרומנים נכנסו לבית. שלנו הפכו למטבחים

  .שם פגשתי את בעלי, אני אמרתי שאני לא מסוגלת להישאר בבית הזה והצטרפתי להכשרה של הנוער הציוני, ולהשלים בגרות
הם לא קנו . אליו נסעו ברכבת, הבנים בהכשרה עבדו בבית חרושת לרעפים. לא היה כסף ולא היה אוכל, גם בהכשרה לא היה פשוט

וכל הבנים יצאו מעבר לדלת , כאשר הכרטיסן עלה לרכבת מי שראה אותו ראשון התחיל לשיר קטע מהתפילה. לא היה כסף, כרטיס
  .אוחזים בידית בדלת, נעמדו מבחוץ על המדרגות, הקרון

כל . ס היות ולא היה לי כסףעליתי בלי לקנות כרטי. נסיעה של שלושה ימים ברכבת, להיפרד מההורים לפני העלייה ארצה נסעתי
  ?למה לנו אין, בדרך ראיתי את האיכרים עובדים בשדות וחשבתי. הדרך התחמקתי מהכרטיסן

את . עולים 1500עם עוד , "גאולה"על האוניה , עזבתי את רומניה עם קבוצת הנוער הציוני במסגרת עליית הנוער 1947באוקטובר 
בקפריסין אמנם . XILOTIMBOUיד -על 70למחנה , ו בים ושלחו אותנו לקפריסיןהאנגלים תפשו אותנ. יום כפור עברנו בדרך

, היה בוץ. שם היו חברים של בעלי שהיה אז חברי, לכפר גליקסון, הגענו לארץ 1947בדצמבר . אך היינו חופשיים, היינו במחנה
שוקו לא ראיתי משנת ". ו לכם את החייםתמתיק: "בת עירו של בעלי נכנסה למטבח ויצאה משם עם שוקו חם ואמרה. הלכנו ברגל

  .את המחווה הזאת אזכור לה תמיד. 40



 

  

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

  ):לדורות הבאים
  

בפסח אכלנו . בדגניה הייתה בעיה עם הכשרות ואכלנו רק צמחוני. התחתנו בפורים. שם היינו במלחמה', ההכשרה יצאה לדגניה א
המארחת נכנסה עם צלחת מרק וכל אחת דחתה אותה בטענה שאין היא המבוגרת ביותר ולכן לא . ששמרו כשרות" זקנות"עם כמה 

. לעצמאות, מדגניה יצאנו לאבן יהודה. לקחנו את צלחת המרק הראשונה, הצעירים, אנחנו בסוף. מגיע לה הכבוד שיגישו לה ראשונה
  .לא ילדי המקום –" אאוטסיידרים"היינו . אך את העולים לא אהבו, זו הייתה תקופה טובה

הגעתי לכפר גליקסון כאשר . בסופו של דבר הם הגיעו באותו שבוע כמוני. הורי הגיעו באופן לגאלי היות ואחי סידר להם סרטיפיקט
אך הוא היה חולה מאוד כל הזמן במחלת לב ונפטר , אבא מאוד אהב להיות בארץ. הוא כתב לי שההורים הגיעו, וכתבתי גלויה לאחי

  .1965 –ב 
דורה , הייתה לו בת דודה. אבא היה אידיאליסט גדול. ללא מקצוע, להורים היה מאוד קשה. בארץ, אמא התאוששה מהצהבת רק פה

הוא . אך אבא סירב, היא הציעה לו רישיון למכירת סיגריות. ג"אשר הייתה אדריכלית ותכננה את הטרמינל הראשון של נתב, גת
  .היה לו ידע רב מלימוד עצמי. לא להיות סוחר, אמר שהוא בא לישראל לעבוד

 50אולי . סנו לחצר הבית של סבאנכנ. לקבר אבות, אמא קיבלה את השילומים וביקשה שאקח אותה עוד פעם לרומניה 1972 –ב 
אחי נסע לשם מספר פעמים היות והעיר . יותר לא חזרתי לשם. הלכנו לבית העלמין ועזבנו את העיר. משפחות של צוענים חיו שם

  .אני לא מוכנה לחיות שם שבוע. גם מקום מרפא היתה
  .שהם האושר של חיי, ארבעה נכדים ושלושה נינים, כיום יש לנו שני ילדים

לא מרפה ממני . אבל זו הארץ שלי, כואב לי מה שקורה פה, אנחנו מאוד אוהבים את הארץ. בארץ עברנו את כל המלחמות
  .אם הייתה לי הארץ לא הייתי עוברת את מה שעברתי, המחשבה

לא שווה  אתה, אם אין לך פיסת אדמה תחת הרגליים. זה הנכס היקר ביותר שיש לנו. שישמרו על הארץ –המסר העיקרי שלי 
  .העושר הרב לא מביא את האושר הפנימי. מאום

  
  
  

  

  

  


