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  שם משפחה ושם פרטי כיום

   :שם משפחה

  רינק

   :שם פרטי

  יהודה

  :          שם משפחה איתו נולדתי
  רינק                                          

                   בלועזית                           
Rynek 

 
  :שם פרטי איתו נולדתי

  ליאון יהודה 

  בלועזית 

        Leon- Yehoda   
                         

:                     מין

 זכר   
  : שנת לידה

1918 

  :  עיר לידה

  קליש                                                             

    בלועזית   

   Kalisz                                         

  :ארץ לידה

 פולין
  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  ראובן רינק /רומן

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 שרה גרין
:                                                     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  ביילסקו ביילה

  בלועזית 

Bielsko-Biala 
  :ארץ המגורים

 פולין
  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 לימודי טקסטיל במחלקה הכימית 

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

  טקסטיל                             

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

  ר"בית

  :    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

 מחנה עבודה של הצבא הרוסי   
                                                                                                        

 בלועזית 
  

  :                                                                     המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

Orsk, Russia 
 

  :  תאריך השחרור

3/1942 

  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

 
 

  זרת לאחר השחרור  ציין מקום אליו ח

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות בקפריסין

  

  :שנת עליה

1960 
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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                                                                                                                                        

ס תיכון בשם "לביה ר כךואח" תחכומוני"הלכתי לבית ספר יסודי , פוליןבעיר קליש ב 1918שמי יהודה רינק ונולדתי בשנת 
ZYBOWKI GIMNA , את לימודיי האקדמיים רכשתי בבית ספר לטקסטיל במחלקת כימיה ושמו של בית הספר היה :

PANSTWOWA SZKOTA PRZEMYSTOWA .תחילה נולדנו שלוש בנות ואז אני , להוריי רומן ושרה היו חמישה ילדים

אני . עבודתו של אבי עברנו לעיר ביילסקו ביילהאימי שרה הייתה עקרת בית ואבי רומן היה סוחר ובגלל , ולבסוף אחות קטנה
הייתי מגיע לאסיפות של , בעיר ביילסקו ביילה) ברית הנוער העברי על שם יוסף טרומפלדור(ר "הייתי חבר בתנועת בית

 .בוטינסקי'על החלום לעלות ארצה ועל ההערצה שלנו לזאב ז, התנועה והיינו מדברים על ארץ ישראל
  

  יך בזמן המלחמה י על קורות/נא ספר

השתתפות , פעילות ותפקידים במחתרת, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

חלטתי לברוח לבד לעיר לבוב שבזמנו הייתה שייכת לפולין החלו הנאצים להתקדם לכיוון ביילסקו ביילה ואני ה 1939בשנת 

  .ובנה ושאר האחיות נשארו בבית פולה יהוריי ברחו וימיים לפני עם אחת מאחותי, אוקראינהמוכיום היא חלק 

ם במעון הוענק לי מזון ומקו, בלבוב הייתי לבדי ולכן הלכתי לרובע היהודי והתארחתי במעון שהוקם לטובת היהודים שברחו
למשפחה הזו היה בית חרושת לממתקים , משפחת אהמר, ללינה ואז גיליתי שלבעלה של אחותי יש משפחה בלבוב

משפחת אהמר נחשבה . הלכתי למשפחת אהמר וסיפרתי להם אודותיי והם אירחו אותי, בשותפות עם משפחת זימאנט 

לאחר , ובאותו הזמן הגרמנים הפציצו את לבוב שהיתי כחודש ימים בביתם, למשפחה עשירה ומכובדת בעיר וביתם היה רחב

עקב הגירוש קיבל אב הבית הצעה מעיר סמוכה , זמן מה החליטו הפועלים שהם מאסו בבעלים אהמר וגירשו אותו מהמפעל

האב התחיל לעבוד בתור שומר באחד מבית המלון . עיר שנחשבה לעיר נופש והרוסים השתלטו עליה, Truskavetsבשם 

אהמר צלצל  אליי והציע , נאלצה המשפחה לעבור לדירה נוספת שהייתה בבעלותם אך קרובה יותר לעיר ואני איתםבעיר וכך 

אחד שימש את הקצינים ששהו באזור או הגיעו במיוחד לנפוש , הרוסים תפסו בעלות על שני מלונות. לי להצטרף אליו ולעבוד

 העיר הנופש הייתה ידוע. )1940-1941רעות התרחשו בין השנים המאו(שני היה לפקידי המדינה הרוסיים ואילו המלון ה

, במהלך שהותי שם הכרתי רופאה יהודית שלקוחה אותי לעבוד איתה, בנביעה טבעית וסגולותיה היו לרפואה לבעיות כליות
 Truskavets גם ברחה ל, פולה, אחותי. עבדנו יחד במעבדה שהוקמה ושם עבדתי שנה עם משכורת סבירה לאותם הימים

. 1942עבדתי במעבדה עד לשנת , כשיצרתי עם פולה קשר הצעתי לה לבוא ולעבוד איתי. עם בנה אליעזר ועבדה כמלצרית

בזמן הבריחה הצלחתי  .Truskavetsאחותי פולה נעלמה עם פרוץ המלחמה ואני ברחתי בעקבות התקדמות הגרמנים ל

בקייב שרר בלאגן נוראי ובשהייתי שם ישנתי בחברת יהודים נוספים על , לעלות על רכבת של הצבא ולהגיע איתה עד לקייב

חשבתי על לנסוע , ואחרי שבועיים הכרתי משפחה יהודיה בעיר ASTRAHANAמקייב המשכתי לעיר בשם . שפת הנהר

לאחר מספר ימים שהפלגתי . עליתי על אונייה אבל היא הפליגה לכיוון הים הכספי, םן בגלל האקלים הח'לבאקו שבאזרבייג

התקבלתי למעבדה בבית חולים , שם הייתי לבד וגרתי על שפת הים בזמן שחיפשתי עבודה, GURIEWהגעתי לעיר בשם 

הגיעו שוטרים של הצבא אחרי חצי שנה של עבודה . בעקבות הניסיון הקודם שלי ובמהלך העבודה קיבלתי תעודת לבורנט

הצהרתי בפניהם כי אני אזרח פולני והוחלט לא להעביר אותי לחזית , האדום והחליטו כי עליי להתגייס לצבא לצורך עבודה

  .ושימשתי כפועל בניין
גרנו בבונקר מתחת לאדמה בתנאי חורף וכל , שבה בנינו בית חולים צבאי לטובת הצבא האדום ORSKהעבירו אותי ל

הלחם היה , כל יום קיבלנו כיכר לחם אחת לשני אנשים, היה לנו בית מעץ והיינו ישנים על הרצפה. היו מלאים בקרחהקירות 

י בבית מעץ גרת. קפוא ולא היה ניתן לאכילה ונאלצנו להדליק מדי ערב מדורה ולחמם את הלחם בעזרת חומה של האש
את , כדי לעבור לצבא ביקשו שנגיש בקשה בכתב, זור העיר השכנהחודשיים ואז הגיעה לאוזננו שמועה כי ישנו צבא פולני בא

אחרי שבועיים וחצי יצאתי בהכרזה כי . הבקשה העברתי אל המפקד הישיר שלנו ונאמר לנו כי תתקבל תשובה עבור שבועיים

במשך . לא התקבלה תשובה והחל המרד, במידה ולא נקבל תשובה בימים הקרובים אנחנו נפצח במרד ולא נצא לעבוד

הרוסים הטעו אותנו והעבירו אותנו לבית . יומיים לא עבדנו עד שהגיע רכב שהעלה את כולנו בטענה שנוסעים לצבא הפולני

סגרו אותי בחדר קטן וחלפה מחשבה במוחי שהולכים , אחרי כליאה של שבועיים קראו לי והפשיטו אותי מכל בגדיי, הסוהר

לאחר . הדלת ונכנסו מספר חיילים וביצעו בי בדיקה גופנית מקיפה ופולשניתעמדתי עירום בחדר כשנפתחה , להרוג אותי

אחרי חודש פנו אליי והחתימו אותי על טופס שלימים , הבדיקה קיבלתי את בגדיי חזרה ושבתי לחדרי עם שאר האסירים

  :משמעות המספרים הייתה,  14-11-10-58המספר היה . התברר כמספר האסיר שלי

המספר האישי שלי מכיוון שכל שאר המספרים  - 14, פירושו שהייתי משויך לארגון מסוים -11, ד הרוסיםאומר שאני נג - 10



 

                                     

 

 

 רועי דוברס : ראיון

  2013פברואר , קריית חיים

  

 Uralאחרי חודש בכלא נשלחו כל האסירים היהודים ל, נשפטתי ונענשתי לשמונה שנים בכלא. היו משותפים לי ולכל חבריי

התנאים יחסית היו , ולכן עבדתי בחטיבת עצים האזור היה מיוער, שם היה מחנה סגור ששהיתי בו במשך שמונה שנים

  .היה רופא, הייתה מקלחת, קיבלנו שלוש ארוחות ביום, טובים לעומת הכלא או מחנה העבודה הקודם
העניק לי , בזכות הידע הרפואי בעברי, שנים 10הרופא היה יהודי מרומניה אשר גר במחנה כדי לרצות את עונשו שנקצב ל

במחנה העבודה היו גם . שאיתו הייתי מסתובב בין האסירים כדי לדאוג לבריאותם וכשירותם הרופא תיק עזרה ראשונה

 .עונשה של אולגה היה קצוב לשנתיים, והכרתי בחורה בשם אולגה ממוצא רוסי 25-26הייתי בן , נשים
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, מלחמהאחרי ה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

בלי מסמכים מהרוסים שאכן ריציתי את עונשי , KRASNOJARSKI KRAJ: כשסיימתי לרצות את עונשי נשלחתי לעיר בשם

העבודה הייתה תמורת . העיר הייתה באזור סיביר והרוסים החליטו עבורי כי כדאי לי לחיות פה כל חיי, שנים 8במשך 

כמעט , ות להסתובב רק ברדיוס של שישה קילומטרים מהמקום אבל יכולתי לעשות אכלניתנה לנו הרש, משכורת חודשית

הייתי פועל בבית חרושת לעץ שייצר את העצים ששימשו לבניית . כמו אדם חופשי חוץ מהעובדה שהייתי חייב לגור שם

טרף אליי ואכן לאחר כתבתי לאולגה מכתב וסיפרתי לה היכן אני נמצא והצעתי לה להצ, 1950בשנת . מסילות הרכבת

  . ואליק) ראובן(רומן , חודשיים אולגה הצטרפה אליי וקיבלנו חדר שבו נולדו שני ילדנו הראשונים

התחלתי שוב בחיפושיי אחר שורדים מבני משפחתי עד  1955בשנת . בניתי לנו בית מעץ ואימה של אולגה הצטרפה אלינו

שמה מנישואיה הראשונים היה חיה הילר ובנישואים השניים (אל שניצלה מהמלחמה ועלתה לישר שמצאתי את אחותי חיה
כי , לדאבוני, במהלך ההתכתבות בינינו גיליתי, חיה כבר גרה בישראל וניסתה לשכנע אותי לעלות ארצה, ) חיה מאירוביץ

  .הוריי ושתי אחיותיי ניספו במלחמה ומזה אכן חששתי אך לא ידעתי דבר בוודאות

בפולין , י רישיון לעזוב את רוסיה נסענו לפולין ושם סיימתי את לימודיי בתור מהנדס טקסטיללאחר שקיבלת 1957בשנת 
  .גרנו שלוש שנים שבשתיים האחרונות עבדתי בתור מהנדס טקסטיל

 .נעתרתי לבקשתה של אחותי חיה וכל משפחתי עלתה לארץ ישראל 1960בשנת 
  

  י על חייך  בארץ/א ספר

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

  ):לדורות הבאים

  . משם עברנו להתגורר בגבעתיים ברחוב המאבק .חיים הסמוכה לחיפה ותחילה גרנו במשך חודשיים בקרייתהגענו לישראל 

נדס טקסטיל בבית חרושת לבדים בשם אני עבדתי בתור מה. שלושת ילדנו ואימה של אולגה, בגבעתיים גרתי עם אולגה

בה יצאתי  1985עבדתי במטבעת חוטים בחולון עד שנת  1983בשנת . השומר בתור אחות-ואולגה עבדה בתל" קשת"

  .לפנסיה

  .ויצאה לגמלאות 1989השומר עבדה עד שנת  בתל, במהלך חייה בישראל עברה אולגה תהליך גיור

אייל ועדינה והוא כבר , לראובן שני ילדים, ב ועובד בתור קבלן"רר בבוסטון בארהבני ראובן מתגו, 2010אולגה נפטרה בשנת 

תובל , לאליק שלושה ילדים, א"אליק בני השני גר בחולון עם אשתו ובעל חנות לממכר בולים ברחוב אלנבי בת. סבא לנכדים
 .תום נשוי ללא ילדים ורביד שטרם נישא, א ויש לה ארבע ילדים"שגרה בת

  


