
 

" ְלדֹורֹות"                                        
                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל 

 ת  השואה/ שאלון  לרישום קורות  ניצול                      
 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

 *8840  פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית infovatikim@pmo.gov.il:  ל"      את השאלון המלא נא לשלוח לדוא

 .      נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר

 02-5605034:  בפקסאו  49003 פתח תקווה 10437. ד.ת:       יש לשלוח את הנספח בדואר

                                  . ל בצמוד לשאלון"      ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא

 שם משפחה ושם פרטי כיום
    רינה:שם פרטי חלמיש      :שם משפחה

 

           פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

                                       RIGINYANO        בלועזית יניאנו'רז:          איתו נולדתישם משפחה 
    
 

 RINA    בלועזית                                          רינה   :איתו נולדתישם פרטי 
                                             

:                      מין
 אישה  

  :לידהשנת 
 

1936 

      טריפולי:  עיר לידה
                                                             

   לוב:ארץ לידה                                            TRIPOLI     בלועזית

 שלום   :של האב ושם משפחה שם פרטי
 

 עמליה  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                             טריפולי:         לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
             

                        בלועזית
TRIPOLI                     

: ארץ המגורים
 לוב

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

  :המלחמהמקצוע לפני 
                                (מורה, סנדלר, תלמיד)

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

   :  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
                                                                                                                  ברגן בלזן

 Bergen Belsen:  בלועזית
 

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

 :  תאריך השחרור
 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 (גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה)

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 

: עליה שנת ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 1950 

 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 קוממיות
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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

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

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                            

 . אימי לימדה אותי בבית. לא הלכתי לבית הספר כי הייתי צעירה. חייתי במסגרת המשפחה, 6הייתי ילדה בת 

 

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

. כל המשפחות הופרדו בשמיכות. הוכנסנו לבנין שנראה כמו מבצר. ויטלה באיטליה'נלקחנו ברכבים למקום בשם צ

 . ויטלה כעשרים חודשים'נשארנו בצ. לכל משפחה היה שטח מצומצם

הגרמנים הכניסו אותנו . נכנסנו לחרדות ואנשים חיו בפחדים נוראיים. לאחר מכן הוכנסנו לרכבת והגענו לברגן בלזן

 . י שמיכות"לצריפים ארוכים וגם שם הפרידו בין המשפחות ע

 . מחלות והשפלות שלא ניתן לתאר, היה שם רעב. החיים בברגן בלזן היו קשים מאוד

 . לאחר מכן ראה אבי שזורקים לתוך הבורות שחפר ילדים. אבי עבד בחפירות שהוא לא ידע למה משמשות

 . ניצלנו מהשמדה בברגן בלזן כי היינו נתינים אנגליים

 . לאחר כמה זמן ראינו שהגרמנים נכנסים ללחץ וכתוצאה מכך הם החלו לזרוק ילדים רבים לבורות ולברוח

 . מאוחר יותר הגיעו צבאות בנות הברית ואבי הראה להם את הבורות והם יחד עם אבי השתדלו להוציא את הילדים

 . לאחר שבעה חודשים בברגן בלזן הועברנו ברכבת לאזור מסויים לצורך בדיקות וחיסונים לתקופה מסויימת

לצורך נופש " גורדן ברק"לאחר מכן שוב עלינו לרכבת והגענו למקום בשם , אני לא זוכרת כמה זמן שהינו שם

 . והבראה

 .  או לעלות לישראל או לחזור לטריפולי והחלטנו לחזור למשפחה בטריפולי–לבסוף  הוצעו לנו שתי אפשרויות 

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר
  :(עליה/ העפלה,  אחרי המלחמהחייך,  הביתהתךהשחרור וחזר)

 

 . אבי פתח את החנות שהייתה סגורה בכל תקופת המלחמה והתפרנס מעבודה כחייט. הגענו לטריפולי

 .התחלנו ללמוד ואמי הייתה עקרת בית, שני הילדים, אנחנו

 

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

(: לדורות הבאים
 

 ". קוממיות" עלינו לארץ באוניה בשם 1950בסוף חודש אפריל 

 . אבא עבד בתל אביב והיה חוזר הביתה פעם בשבוע. בהתחלה היינו בבית עולים באוהל

 אחי התגייס ואני נשארתי עם אמי –בהגיעו לגיל .  אבי עבד בחקלאות. לאחר שלושה חודשים עברנו לתל מונד



 

 .החולה ועבדתי

 .היום יש לי ששה נכדים.  התחתנתי וילדתי ארבעה ילדים1962בשנת 

 . אני ובעלי גמלאים ואני מתנדבת בביטוח הלאומי ובגן ומאושרת בחלקי

 

 יצחק שמש: שם המראיין

 02/13: תאריך הראיון

 

 


