
 

  "ְ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 . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

   :שם משפחה

  בידרמן

   :שם פרטי

  רבקה

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי

                                    פייל 

                                              בלועזית
  

Faiil 
  :שם פרטי איתו נולדתי

  רבקה

   בלועזית
Rivka                                          

:                     מין

    נ
  : שנת לידה

1924 
  :  עיר לידה

                                                      לשצוב

       בלועזית
Lashtev                                           

  :ארץ לידה

 פולין
  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  אהרון

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 אלה
                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  באיזור לובוסקיה, ובצלש

   בלועזית
Lashtev, Poland 

  :ארץ המגורים

 פולין
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )העיר או האזור ושם הארץשם (

                                                                                       
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה

  רוסיה, מחוז וולוגדה 

  בלועזית
Vologda Oblast, russia 

                                                                       :לך כי הנך אדם חופשיהמקום בו נודע 
 קולחוז

  :  תאריך השחרור
1946 

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

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  כפר קולחוז

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1957  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  טרניןמד



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /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 בהתנגדות בריחהב

  

שיחקתי עם , למדתי בבית ספר יסודי בעיירה, חייתי חיים רגילים. בפולין ובצרי אלה וחיים בעיירה קטנה בשם לשנולדתי להו

לכל אחד היה מקום  - בזמן הארוחות שאכלנו יחד. למדתי לרכב על אופניים וכשירד גשם אהבתי לקפוץ בשלוליות, חברות

  .משלו

 .להיות בשקט אחרת יירה בנו פקד עלינובעודנו מסתתרים נכנס חייל גרמני לביתנו ו. ערה באשבבמהלך המלחמה העיירה 

והשאיר אותנו החייל ברח  ,פסקו פצצותהלאחר שה .מהפצצות הפולניםפחד מעצמו הוא וכי  לא יעשה לנו רעכי הוא הסביר 

  . חזק ידיים כדי לא להתפזר להחזיק אני זוכרת איך הנחה אותנו. אבי אמר שעלינו לברוחביתנו בער באש ו. להסתתר

 שיגיעולהמשיך לברוח לפני שעלינו אבי החליט  בהמשך. ו של גוי שהיה מוכן להחביא אותנונו לביתהגעועזבנו את העיירה 

במשך  שונות עבודות כפייהמכרה פחם ועבדנו ב, נסענו לרוסיה ושם שיבצו אותנו במחנות עבודה של הרוסים .לעיירה הגרמנים

  .שש שנים

  

  היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

בהיותי בת עשרים , את בעלי הכרתי בשוק ליד העיר טשקנט באוזבקיסטן. בתום המלחמה עברנו לכפר קולחוז בקזחסטן

  .שם נולדו שלושת ילדיי, מקולחוז עברנו חזרה לפולין. ושתיים  ונישאנו בקולחוז

 מאיטליהשהפליגה  ניןהגענו עם האנייה מדטר. י ושלושת ילדיעליתי ארצה עם בעלשים ושלוש ת שלותי בוהיב, 1957בשנת 

ללא מטבח , חדר וחצי דירתנפשות ב שבע בארץ חיינו .ליד מועצה אזורית בית טוביה היישר למושב ערוגותלחיפה ומשם 

ילדיי גדלו במושב  .במילואים ועשה שמירות ביישובכמו כן בעלי שרת . ברפת ובמטעים, בעלי ואני עבדנו בחקלאות .ושירותים

  .עברנו לבת ים -אחרי מלחמת המפרץ, 1991ובשנת 

  .ביתי ומשפחתה גרה במושב ערוגות ושני הבנים ומשפחתם בבת ים. היום אני גרה בבת ים ויש לי שישה נכדים ועשרה נינים

   

 

  כהן בת אל: ראיון

  חולון 2012פברואר 

  


