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  בלועזית
 

  נ: מין

 
  :לידה שנת
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  אושגורד:  עיר לידה
  

 כוסלובקיה'צ :ארץ לידה בלועזית

  נידרמןישראל  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  פרל רבקה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  דואושגור:    לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 כוסלובקיה'צ
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  תיכון כולל תעודת בגרות)ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  תופרת)מורה, סנדלר, תלמיד(

חברה  :או בתנועה חבר בארגון

  במכבי ספורט
  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 באן יאשסל, אושוויץ, אושגורוד )שם העיר או האזור ושם הארץ(

, אושוויץ, דוגטו אושגור: ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 באןיאשסל

  בלועזית
  

:  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  באןיאשסל

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 כיה'צ
  45מאי :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 )גרמניה ואיטליה, המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר (
  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  דואושגור

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

אנחנו היינו משפחה . כוסלובקיה'לצאוקרינה פעם זה היה שייך שייך להיום זה , דואושגורבעיר  8.3.21 - אני נולדתי ב

  .בשכונה מעורבתהיינו גרים . אני זוכרת שבחגים התקבצנו ביחד כל המשפחה. כמעט דתית עשינו קידוש והבדלה, מסורתית

  .ולאח הקטן קוראים דב הכינוי שלו הוא ישעלאח האמצעי קוראים ישעיהו  ,אני הבת הבכורה: נחנו שלושה אחיםא

  .בבית הייתה לנו מתפרה והוריי עבדו שם. מי ואבי היו חייטיםא

  

- ר ממני בבשם נפתלי שהיה מבוגהכירו לי בחור  19כשאני הייתי בת  . למדתי בבית ספר יהודי והייתי גם חברה במכבי ספורט

יה ולא היה להם ימי הייתה משפחה ענהמשפחה של א כי'ובנוסף היה קצין בצבא הצ חייטהוא היה , 31הוא היה בן , שנים 11

נולדה לנו בת  1942בשנת . התבצע השידוך נפתלי הכיר אותי והיה מוכן להתחתן איתי ללא נדוניה וכך . יהכסף לתת לי לנדונ

  .הכינוי שלה היה יוליקו .תבשם יוליה רוני

  

  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
  
  

הייתה , יוליה, וביתי 23אני הייתי בת  .והגרמנים נכנסו אלינו הביתה נשמעו דפיקות בדלת של ליל הסדר בטקס 1944בשנת 

לאחר תקופה . כן הגרמנים הלכולאחר מ, אני ומשפחתי התחבאנו בחדר צדדי והגרמנים אכלו לנו את כל האוכל .בת שנתיים

. בלי כלום, איך שאנחנו מהבית יצאנו ,דואושגורלגטו  )שפחתיאותי ואת מ( ותנוימת הגרמנים הופיעו שוב בביתנו ולקחו אמסו

אני זוכרת שיום אחד הוא הגיע לגטו עם שתי מזוודות של . לי הצליח לברוח ליערותבעלי נפת. ישנו על הרצפה וירד עלינו גשם

  .ו יוליקו בכתה ולא זיהתה אותונאוכל ובית

  

שהינו שם מספר חודשים ולאחר מכן הגרמנים דחפו אותנו לרכבת של בהמות והעבירו אותנו , בגטו עבדנו כמכיני לבנים לבניה

לקחה את יוליקו , רבקה, אמא שלי. ושוויץ עמדנו בתור והגרמנים הפרידו אותנו מהצעירים והמבוגריםכשהגענו לא. לאושוויץ

הכינוי (רחל מושקוביץ , אני נשארתי עם אחות של בעלי .ענו שירו במבוגרים ובילדיםאנחנו לא שמענו שום דבר רק יד. בידיים

יכולים לעבוד לכן הם  )ישע ודב(ואחיי ) ישראל(אבי ש הגרמנים ראו .היא הייתה איתי במשך כל התקופה הזו). י'שלה הוא רוז

י יודעות לתפור אז הם נתנו לנו לתפור 'הגרמנים שמו לב שאני ורוז .ושלחו אותם למחנה עבודה במכרה פחם לא ירו בהם

  .ולתקן בגדים ובתמורה לכך קיבלנו אוכל שעזר לנו להתקיים

  

. באןיאשסלשנמצא בדרום גרמניה בעיר , מפעל לייצור מטוסים, העבירו אותנו למחנה עבודה ץאחרי מספר חודשים באושווי

כמעט נהרגתי , הבגד שלי הסתבך עם המכונה עבדתי שם עם מקדחות מאוד גדולות ובאחד הימים כשעבדתי עם המקדחה

במאי . כוסלובקיה'יום לצ 21הגרמנים לקחו אותנו ברגל במשך  45בסביבות סוף אפריל  .מזה ואיכשהו הצלחתי להשתחרר

  .הגרמנים ברחו ומשם הבנו שאנחנו חופשיים 1945

  

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

  
  

כשחזרתי הביתה פגשתי שם את . כוסלובקיה'מצ ר לביתווחזל מצא דרך כל אחדכאשר הבנו שאנחנו חופשיים  1945במאי 

  .ואת כל יתרת משפחתי) יוליקו(תי ואת בי) רבקה(הגרמנים הרגו את אמי ). ישע ודב(ואת אחיי ) ישראל(אבי , )בעלי(נפתלי 



 

כשהוא הגיע הביתה הבית היה ריק והוא התחיל להכין את הבית לקראת . היה פרטיזן ולכן הוא הראשון שחזר הביתהבעלי 

לאחר מכן אני ו ם לכן אבי ואחיי הגיעו אחרי בעלימי שעבד במחנות עבודה שוחרר קוד. וסידר את הבית אוכל קנה הואשובנו  

לאחר הניתוח היא . באחת הריאות והיא הייתה צריכה לעבור ניתוח לה בעיה חה לבית החולים כי הייתהי נשל'רוז. י הגענו'ורוז

 33הייתי כל כך רעבה שאכלתי , אני זוכרת שהגעתי הביתה מהמכנה השמדה וממחנה העבודה .לא יכלה להיכנס להיריון

  .להתפרנס המשכנו לעבוד במתפרהו לשקם את חיינו כדי .סופגניות

  

. ורותהתחיל להתעסק במסחר של ע כיה ושם הוא'עבר לעיר ברנו בצ) בעלי(פתלי נ 1945-1946כמה חודשים אחרי המלחמה 

בהצלחה כלכלית  עיר ברנו חיינוב. נולד לנו בננו השני חיים 46בשנת  .תו בעיר ברנווא התעשר מאוד ואני עברתי לגור איה

אני ובעלי הכנו את כל  .וניסטיתל שהוא פעיל במפלגה הקומשירצחו אותו בגל 1948מאוד גדולה עד שאמרו לבעלי בסוף שנת 

 קונסטנצההגענו לחיפה באוניה מנמל . ולהעלות לישראל וניםאל וברגע האחרון החלטנו להיות ציהניירת לארצות הברית ולישר

  . 49שנמצא ברומניה במאי 

  

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

  ):לדורות הבאים
  
  

עלינו . כשהגענו לארץ ישראל התגוררנו בביתו של אחי, והתגורר בעיר חיפה לכן עלה לארץ ישראל שנתיים לפנינו אחי ישע

. כסף ויהלומים, מפעל שלם של נעליים, ו שהיה בה מיזוג אוויר'מכונית פג אתנוהבאנו , היינו מאוד עשירים, לארץ עם רכוש רב

עברנו לזיכרון יעקוב ובעלי  50בשנת . הוא היה מאוד תמים, בארץ בעלי לא הצליח בעסקים כי היו לו שותפים שסידרו אותו

. בעלי פתח סנדלריה גדולהושם ליד חיפה  משם עברנו לנשר. נולד בננו השלישי שמוליק 52ת בשנ. עבד כסנדלר מהבית

בעלי פתח את . עברנו שם ריאיון והתקבלנו, פנינו לוועד ההקמה, ללכים לבנות בגליל עיר בשם כרמיאשמענו שהובאחד הימים 

אנחנו היינו בין , שנה בכרמיאל 50נחגוג  2014בספטמבר  ."נעלי כרמיאל"ה שנקרא יבאזור התעשי המפעל הראשון בכרמיאל

  .שונות שגרו בכרמיאלמשפחות הרא 16-ה

  

כיה עם בחור בשם יעקב 'י התחתנה בצ'רוז. היה קצין במשטרת ישראל, דב, אחי ישע היה פקיד גבוה במס הכנסה ואחי הקטן

דרך התקשורת איתם הייתה . 60-ועברו לארצות הברית בשנות ה אחיי עזבו את הארץ .לדובי והם עלו לארץ והתגוררו בחיפה

 . מסרטן 51.5בגיל  2000נפטר בשנת , חיים,בני .במותו 84הוא היה בן  94נפטר באפריל , נפתלי, בעלי .מכתבים וחבילות

  . נינים 4-נכדים ו 3כיום יש לי 

  

  2014אפריל , כרמיאל, מאיה איבינצקי  :ראיון

  



 

  

  .ואת בני חיים אמי רבקה, ביתנו יוליקו, אתאבי ישראל )מצד ימין( בתמונה אנחנו רואים


