
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. 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

  רגינה רבקה  :שם פרטי  צוקרמן  :שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                            אינדיק

                                              בלועזית
Indyk 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

                                                      רגינה

   בלועזית
Regine                                          

:                     מין

    ז
   :לידהשנת 

1923 
  :  עיר לידה

                                                              וינה

       בלועזית
               Wien                            

  :ארץ לידה

 אוסטריה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  צבי

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

Josefina Reif 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              אוסטריה, וינה

   בלועזית
 Wien                                        

  :ארץ המגורים

Austria 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  Wiessבית ספר למסחר 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  "גורדוניה"

  עליתי לארץ בעליית הנוער  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 כשעליתי לארץ עם עליית הנוער

  :  תאריך השחרור
1939 

  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

  

  :עליה שנת

1939  

 

  את שמהציין , במידה ועלית באנייה

  Italiaלזכרוני   



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         
  

למדתי , אמי התחתנה בשנית. הייתי בת חמש כשאבי נפטר מדלקת ריאות, אוסטריהשבאבי ואימי ניהלו חנות למסחר בוינה 
  .ספר למסחרהבית בבבית ספר יסודי וכן 

  
  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
  
  

את אבא עצרו , הזמינו את אמא לחקירה בגסטאפו, גורשתי מבית הספר למסחר וכן עשו לנו הרבה צרותעם כניסת הגרמנים 

  .על ידי סגירת הבית ופתיחת גז למחנק סיון לעזוב את הבית והחנות וכן להתאבדיונלקח למעצר בעלילת אחד השכנים בנ

בידי מאז תמונת המשפחה ואף דרכון וינאי בחתימת  .דועלינו ארצה באוניה איטליה וכל הנותרים בוינה נלקחו למחנות או הושמ

  .וחותמת של המשטר הנאצי

  

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

שם התחתנתי עם בעלי דוד  ,עברנו לקיבוץ נווה ים. במשך שנתיים שירתנו בהגנה .עליתי לארץ עם עליית הנוער לקיבוץ חולדה

הבן היה קצין בגולני והבת כימאית ולהם נכדים וילדים , נולדו לנו שני ילדים. שומר ראשו של דוד בן גוריון, ל"צוקרמן ז

  .מקסימים
  

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

  ):לדורות הבאים
  
  

ישראל ושורותיי אלה הם קצה קצהו של הגירוש והסבל , מאז ועד היום שליהודי אין מקום או חבר כמדינת היהודים יתחושת

 נקמתי בצוררים בכך שבמקום .ץ אחרתמקום מבטחו של העם היהודי זה ישראל כי אין לנו אר .שעברתי רק בגלל היותי יהודיה
  .היהדות ומדינת ישראל ות לתפארתעלינו לארץ והקמנו משפח, להישמד

  

  

  יוסי גליקליך: ראיון

  2013אפריל , קרית מוצקין

  


