
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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 ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  רובינגר

   :שם פרטי

  זכריה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, שאלה אינה נוגעת אלייךבמידה וה                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  רובינגר

                                              בלועזית
  

Rubinger 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  זכריה

   בלועזית
 Zachary                                         

:                   מין

 זכר
   :לידהשנת 

1937 
  :  עיר לידה

  גאלאץ 

       בלועזית
 Galatz                                          

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יהושע רובינגר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 אסתר מלכה
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  גאלאץ

   בלועזית
Galatz 

  :ארץ המגורים

 רומניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

  בוקרשט , גאלאץ :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )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

 
  :  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, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  48עד יוני  47דצמבר . פמגוסטה

  :עליה שנת

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " יורק- פאן"



 

   מתום המלחמה ועד עלייתך וחייך בארץ, בזמן המלחמה, לפני המלחמהמי על קורותיך /אנא ספר

  

. ן כך שאיני זוכר יותר מידילפני המלחמה הייתי ממש קט, בעיר גאלאץ שברומניה 1937שמי זכריה רובינגר ונולדתי בשנת 

  . ניהלו חיים נורמטיבייםהוריי היו סוחרים ו

אני זוכר שאחותי נדרסה ממכונית של , בזמן המלחמה אני זוכר בעיקר את ההפצצות ואת הגרמנים נוסעים בתוך העיר ויורים

  .גרמני ושאני חליתי בכל מיני מחלות

לטענת אבי הרוסים היו יותר  ,נכנסו לשטחהרחנו מרומניה כי אבי לא סבל את הרוסים שב .יאחרי המלחמה המשכתי בילדות

מבחינתי שם הייתה הילדות הכי טובה  .ומשם לקפריסין למחנות מעצר" יורק-פאן"יה העבירו אותנו לאונ. גרועים מהגרמנים

שבאה לקחת " ורקי-פאן"הייתה האונייה  יום אחד שחררו אותנו מהמעצר בקפריסין ושוב זו. שלי כי היא הייתה ברובה בים

  .הגענו לצפת וגרנו ברחוב ירושלים .אותנו לארץ ישראל

שלי תפסה  שהמחלה אני עבדתי בארץ בתור אדריכל עד, אימא שלי עבדה בארץ בתור אם בית במשטרה ואבי עבד בחפירות

שאני רוצה להעביר לדור הצעיר המסר . נולדו לי בארץ שלושה ילדים שכולם סיימו כקצינים בצבא. תאוצה ומנעה ממני להמשיך

אני רוצה שייזכרו ולא יישכחו את מה שעבר העם היהודי ובכל  .תיפסק וםהי המתחוללתהאלימות ששילמדו מהזקנים ו ואה

  .הצליחזאת שרד ו

  

  

 

  

  אופיר אשכנזי: ראיון

  2013מאי  ,צפת

  


