
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  הוס :שם משפחה

  

  פייגה רבקה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

         שלומוביץ :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

 :שם נעורים

   בלועזית                                                        )רגינה(פייגה רבקה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
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17.9.1922  

    רוסקובה ): מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

 Ruskova בלועזית
                                                           

  רומניה :ארץ לידה

 
  ברמןסוסי לי :שם פרטי ושם נעורים של האם  חיים :של האב שם פרטי

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                       רוסקובה:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  רומניה :ארץ המגורים                               Ruskova    בלועזית

  
 

  תופרת :המלחמהמקצוע לפני  בית ספר: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  רוסקובה  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
    גטו וישאו מפסח עד שבועות   ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  .מחנה וייסוייזר עד השחרור, אושוויץ שמונה חודשים?    אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                       וייסוייזר:  מקום  השחרור
 

 5.1945:  תאריך השחרור

  רוסקובה ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  

 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1961 :ליהע שנת  שבדיה ואיטליה :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  המולדת

  
  



 

  בזמן המלחמה ו לפני י על קורותיך/נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, צעדות מוותמחנות ו, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

הייתה לי משפחה נהדרת עם שבעה . למדנו בערב. הספראת היהודים מבתי  ית ספר עד שהגיעו ההונגרים וזרקוהלכתי לב

רק הבנות היהודיות למדו את . שפות ומקצוע, אצל ההונגרים למדתי לדבר ולכתוב. אמי וחמישה אחיי נספו בגטו. אחים ואחיות
  .את הבנים לקחו לצבא, זה

באותה תקופה . עד שהגיעו מכוניות ועגלות עם פליטים מפולין, בהתחלה לא ידענו שום דבר. ראינה ולפוליןגרנו קרוב לאוק

הבצק ללחם שעשינו היה . לקחו את כל המשפחות יום אחרי הפסח". קרטלה" –קיבלו כרטיסי מזון הייתה בצורת קשה וכולם 
והוליכו אותנו לבית הכנסת הגדול שבו ריכזו , מרו שלא נוכל לקחת איתנו דברשני גרמנים או הונגרים א. בכד גדול ונשאר שם

בבית אחד גרו שש או שבע . שם שהינו שישה שבועות. משם העלו אותנו לרכבת והגענו לישוב בשם וישו. את כל היהודים
 .ונאסר עלינו לצאת מהבית ולקנות אוכל לא היה. משפחות עם ילדים

אחרי שישה . והוציאו את הבנות מהבית, פחדו מבעיות תברואתיות, בכלל. העיקר לא להיות בבית  - התחלתי לטאטא רחובות 

שמו אותנו ברכבת משא שהייתה סגורה עם מנעולים . שבועות הגרמנים לקחו את רוב יהודי המקום והביאו לתחנת הרכבת
כשהתקרבנו לאושוויץ ראינו רכבות . ברכבתאת חג השבועות חגגנו , נסענו ארבעה ימים ללא אוכל ומים. ושרשראות מבחוץ

לא נתנו לו לקחת את . אך הוא ידע את התפילה בעל פה, לא היה לו סידור. בכה מאוד והתפלל, שהיה דתי, אבי. מכל עבר
את הגדולה "הוא אמר לי . הוא היה בטוח שמביאים אותנו להשמדה, כשאבי ראה את כל הרכבות. הסידור והתפילין לרכבת

, הגברים –כבר בשלב הזה הפרידו אותנו לשלוש שורות . ושהילדים ישמרו אחד על השני, "אולי תישארי אחריי, והחזקה
אני זוכרת את הריח הגדול של שריפת הגופות  .חמישה אחים ואמי נשלחו להשמדה כבר אז. האמהות והילדים, הצעירים

 . הנוראה עם כניסתנו לאושוויץ
שטיחים ואוצרות של , כל יום הלכתי לבירקנאו עם בגדים. 7בבלוק והייתה מכבסה  5וק גרתי בבל. הייתי בקבוצת עבודה

ושלחו , לקחו בחורות שיכולות לעבוד, כשהאמריקאים התחילו להפציץ. שם שהיתי שמונה חודשים. אנשים שהגיעו למחנה

. לא ידענו למה הם שימשו, קטנים שיוכלו לעבוד עם חלקים, שם חיפשו אנשים עם ידיים עדינות. אותנו למחנה וייסוייזר
חשבנו שזה משהו . המכונה עשתה ריח של גומי שרוף. חיברנו כמה חוטים וקשרנו אותם עם חומר אחר. התפירה עזרה לי שם

  .למטוסים שלהם

 בשלב האחרון הם ידעו. במספר 600, הגרמנים רצו לחסל את כל הבנות. כי היה קר, הבנות תפרו לעצמן מכנסיים משמיכות
נכנסו הגרמנים נכנסו בשער אחד והרוסים . הם נכנסו למחנה בטענה שהבנות עשו נזק לצבא הגרמני. שהמלחמה לא לטובתם

, בנות 25היינו . מכל הריח התחלתי להשתעל והוכנסתי לחדר מיוחד לכל החולים. כך ניצלתיו בשער אחר ותפסו את הגרמנים
. בערב אמרו לנו להתארגן כי בבוקר הולכים למקום אחר. הגיע פעם בשבוע ק'ר דולצ"רופא בשם ד. עם מחלות ריאות וטיפוס

  .ואמרו שהקרמטוריום הופצץ על ידי האמריקאים בלילה, לקרמטוריום לגרוס רוזן בבוקר באו הגרמנים כדי לקחת את הבנות

   .ל אותה ולברוחגררתי אותה בעגלה של בובה כדי להצי,  היא  הייתה חולה בטיפוס, בסוף המלחמה אחותי ניצלה

  

  מתום המלחמה ועד היוםי על חייך /נא ספר
 ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  

אין לי "הוא הפסיק לאכול וטען ש. בן דוד של אבי סיפר לי שאבי שרד ונפטר אחרי השחרור. אחרי השחרור חזרתי לרוסקובה
ברוסקובה . היו צריכים את העץ –לא מצאתי את הבית שלי כי פירקו אותו , כשחזרתי לרוסקובה". יות ואין לי לאן לחזורלמה לח

  . התאחדתי והתחתנתי עם עזריאל בעלי
כדי , בעלי אמר שהוא תמיד יעבוד שעות נוספות. ארבע בנות וחמישה בנים –בארץ ילדיי התחתנו ונולדו לנו תשעה נכדים 

במועדון לעיוורים שהיה קרוב לבית  –התנדבתי הרבה . הלכתי לאולפן ולמדתי עברית. שאני אוכל להישאר בבית עם הילדים
ויום אחד התנדבתי , כל יום התנדבתי במקום אחר. ים שמרתי עליהם שלא יתפזרוובטיול, עזרתי לחלק אוכל במועדון. ובצבא

אבל אני כבר מבוגרת ושברתי . ולראות האם אבי קבור בקבר יהודי או קבר אחים, הייתי מאוד רוצה לחזור .עם ילדים עם פיגור
  .ולכן אני לא יכולה לטוס לשם, את האגן

  

  

  ציפי וגשל: ראיון

  2009ספטמבר . ירושלים
  אלינה נאור: עריכה

 


