
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. 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
  רוזנצוויג :שם משפחה

  

  ריבה רעיה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ידה והשאלה אינה נוגעת אלייךבמ                                  

           בורשטיין: איתו נולדתישם משפחה 

                                         

                                            Burstain  בלועזית
 

  רעיה - ריבה :איתו נולדתישם פרטי 

                                                

   בלועזית
                                          

:                     מין

    נקבה
   :לידהשנת 

1930 
   ק'לוצ: עיר לידה

                                                             

    Lutsak   בלועזית

                                          

  פולין :ארץ לידה

 
  לייזר :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מכלה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    ק'לוצ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

             

 Lutsak בלועזית
                                         

  פולין :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             
   

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

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )זור ושם הארץשם העיר או הא(

                                                                                       
       ק'לוצ: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                      

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                    ליד חלם :י הנך אדם חופשיהמקום בו נודע לך כ

 
  1945:  תאריך השחרור

 
  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

  

1957 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  הרצל



 

  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                                                                                                                                         

אחותי הגדולה הייתה , היינו שלושה אחים. אמי הייתה בבית. לאבי היה מפעל וחנות לנעליים בהזמנות, סבי היה מאוד עשיר

סבי בנה לעצמו בית שהיו בו שתי כניסות ולנו נתן מגרש . אני הייתי הולכת לקייטנות במקום לגן. 4חי הקטן היה בן וא 12בת 

  .עד היום המגרש נותר ריק. מאחורי הבית שלו אבל לא הספקנו לסיים את הבנייה של הבית

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבתור או מסב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

. היו מעט מאוד משפחות שחזרו. התחילו לקחת אנשים באמצע הלילה ולשלוח אותם לסיביר. 1939הרוסים נכנסו בשנת 

, בהתחלה הם התחילו להוציא גברים צעירים כדי שלא תהיה התנגדות מצידם. ואז נכנסו הגרמנים 1941נשארו עד הרוסים 

הסימן הפך , כיוון שהיהודים נשאו אותם בגאווה. תחילה היהודים נשאו סרט לבן ומגן דוד כחול. ונשארו בבתים רק נשים וילדים

. הותר לנו ללכת רק על המדרכה ולא על הכביש. אי מקדימה וגם מאחורהמאורח יותר היהודים חויבו לשאת טל. לטלאי צהוב

  . לא היינו יכולים לצאת בלילה כי היו הורים יהודים

. אני הייתי עם אמא ועם שני אחיי, אבא כבר לא היה איתנו. לקחו אותנו לגטו, חצי שנה אחרי שנכנסו הגרמנים, 1941בשנת 

יום אחד אחותי הצליחה . אחרי כמה חודשים העבירו אותנו לגטו אחר. לנו אוכל אבא עבד בכפר והיה מתגנב לגטו להביא

  . היא הייתה סוחבת עם גוי אוכל ומביאה שקים לגטו וככה זה נמשך מספר חודשים. לברוח עם אבא לכפר שלו

מחלק לילדים  כשאבא היה מביא אוכל סבא היה. אנשים רבים החלו למות מרעב ומטיפוס ולא היו אז תרופות 1943בשנת 

  .אחרים אוכל והוא עצמו נפטר מרעב בגטו

. איש 25,000יום אחד לקחו את האנשים והכריחו אותם לחפור קבר ל. חצי מהאנשים בגטו מתו ואז החליטו לחסל את הגטו

דר לילה אחד הוא הצליח לחתוך את הג. יום אחד אבא הצליח להיכנס לגטו ומאז נשאר שם. מהעיר שלנו לא לקחו למחנות

  .שלושה ימים אחרי הוציאו להורג את כל מי שנשאר שם, והוציא אותנו מהגטו

הגוי הרג את ההורים ואת אחי ובשלב שכבר אי . אמא ואחי היו אצל משפחה אחת ואני ואחותי אצל משפחה אחרת, אבא

, לא התרחצתי. קום להתחבאאני הייתי ביערות ומחפשת כל הזמן מ. אפשר היה להישאר אני ואחותי עזבנו ושם נפרדו דרכינו

  .ופחדתי מאנשים, חיפשתי אוכל

  

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

הם סיפרו  .וסיפרתי שאני מפחדת מהאוקראינים, תחילה הם חשבו אני גנבת. מצאתי בית כדי לקחת משם אוכל 1945בשנת 

. סיפרתי להם את הסיפור שלי. דיזנטריהבגלל שלא אכלתי הרבה זמן קיבלתי . לי שנגמרה המלחמה ונתנו לי לאכול ולהתרחץ

  .הם פחדו שאני אמות ונתנו לי את העזרה הדרושה כדי להשתקם

שם , לקחו אותי לארגון נשארתי אצל הגויים כחודש ואז הם. וינט שחיפש ניצולים מהמלחמה'בעיר חלם היה ארגון של הג

שהוא הוא אמר לי . אנשים שם חיפשו אנשים שהם מכירים ואני סיפרתי לו מאיפה הגעתי. פגשתי חייל פולני שהיה שכן שלנו

וכל המשפחה שלו כבר לא  כשהוא חזר הוא סיפר שמצא את אחותו. חפש שם את ההורים שליק וביקשתי ממנו ל'נוסע ללוצ



 

  . בחיים

הייתי עולה לרכבות ויורדת במקומות לא . הביתה באופן בלתי לגאלי ולחפש את המשפחה שליחלטתי לנסוע הייתי עצמאית וה

כשהגעתי הביתה חיפשתי את הרחוב שלי . נכונים עד שיום אחד עליתי לרכבת של חיילות מגרמניה שהסבירו לי לאן לנסוע

אחותי הכירה אותי והתחילה . רו לי למצוא את אחותיופתאום הופיעו שתי בחורות וסיפרתי להן את מי אני מחפשת והן עז

הייתה בעיה כי , כשהיא רצתה לרשום אותי לבית הספר. היא עבדה ואני נשארתי בבית. היה לה חדר ואני גרתי איתה. לטפל בי

  . לא רצו לקבל אותי בהיותי גדולה מדי

, עבדתי בדפוס בבוקר ובערב הלכתי לבית הספר .בהמשך דודי חזר מהצבא וסידר לי תעודת זהות שבה הייתי יותר מבוגרת

כשנשלחתי . לראדוד שלי מאוד רצה להגיע ליש. כשנחתם הסכם בין רוסיה לפולין, 1956ככה חייתי במשך ארבע שנים עד 

  .ריישנתיים אח הגיעואני עליתי כי היה לי דרכון והם . כשאחותי ודודי רצו לעלות לא נתנו להם. לפולין שלחתי ניירות למשפחה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

הגיע אלינו עורך דין שהבטיח לעזור לנו ובסוף הוא לא רצה וגם לא . דודי גר בנצרת. לאחותי היה צריף ברעננה ואני גרתי אצלה

בסופו של דבר יצא חוק שאפשר לקבל פיצויים נוספים . יר לי את התיק שטיפל בו ולא עזר לי לקבל את הפיצויים שהגיעו ליהחז

הייתי נשואה אך אין לי . שנה בעבודות שונות בבית חולים וטיפלתי גם בילדים 32עבדתי במשך . וקיבלתי את מה שמגיע לי

  . ילדים

  

  

  לירון נפתלי :ראיון

  2009אוגוסט , חולון

  

  


