
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  הורוביץ :שם משפחה

  

  רבקה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

        הורוביץ  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Horowitz בלועזית
                                              

 :שם נעורים

 Renee בלועזית                                                      רנה    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין

 נ/ ז    
  1934 :לידה תאריך

   וינה  ): מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

 Vienna בלועזית
                                                           

  אוסטריה :ארץ לידה

 
  טובה :שם פרטי ושם נעורים של האם  יחזקאל יצחק :של האב שם פרטי

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/טי של האישהשם פר

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  :ארץ המגורים                                           בלועזית

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/שכלהה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

    )Rivesaltes(ריבזלט , )Gurs(גירס , )Agde(אגדה ?    אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                       קולוני דה ואקאנס:  מקום  השחרור
 

 8.1944:  תאריך השחרור

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  

 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1949 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  מנרה

  
  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ךציוני דר(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמרית האווקואציה למרכז ב/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

תפסו אותנו ורצו לראות אם יש לנו תכשיטים , בצריף ליד הגבול, בלילה. שלי הוא כשברחנו מאוסטריה לגרמניההזכרון הראשון 

אני צרחתי צרחות איומות שאסור לגעת בסבתי . הם הפשיטו את אמי ורצו להפשיט את סבתי. או ניירות שאפשר להחרים
רצו להפריד ביני לבין  .שם הפרידו בין גברים לבין נשים וילדים. היינו במחנה ריבזלט 1940שנת ב. זה עבד והם הלכו! הקדושה

מריבזלט הצלב האדום העביר אותנו למקום מסתור . מאז לא ראיתי אותו. אבל הפרידו בינינו בכל זאת - צרחתי שוב. אבי

אחי . ושהיתי שם עד סוף המלחמה, הצליח להציל הייתי בקבוצת ילדים שהצלב האדום. מעין בית ילדים, באלפים הצרפתיים
   .ואמי הצליחה לברוח, אבי הובל לאושוויץ. והוריי היו במחנות, ואני היינו במסתור

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

, אותנו היא לא יכלה להחזיק. אמי לא יכלה למצוא עבודה בגלל אזרחותה הצרפתית. פגשנו עם אמי אחרי המלחמהאחי ואני נ
  . ולכן היינו בבתי ילדים

  .12.3.1943שאבי נספה בתאריך , קיבלנו תיעוד מהצרפתים

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, תרבותית עילות ציבורית אופ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
עליית הנוער סידרה מגורים בבית . ולאחר מכן עברתי לכרכור, הגעתי למעברה בחיפה. 14בגיל , 1949עליתי לארץ בשנת 

אחר כך עשיתי , עד הצבא הייתי בירושלים ".תסתדרי לבד"אמרו לי , נתנו לי עשר לירות ושלחו אותי לרחוב. דירות בירושלים
  .ומצאתי עבודהצבא 

  .1983אמי נפטרה בחורף 
  
  
  

  סמדר שילה: ראיון

  2009ספטמבר . ירושלים
  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


