
 

  "ְ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

  רובשיץ   :שם משפחה

  

   שלמה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, השאלה אינה נוגעת אלייךבמידה ו                                  

         רובשיץ : איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Rovshitz 
  שלמה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Solomon                                          

 :מין

                     זכר

 

  1924 :לידהשנת 

 

   זווירצה : עיר לידה

  

       בלועזית
Zwirtzh                                           

  פולין  :ארץ לידה

 
  יעקב רובשיץ  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  פולה היפשר :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    זווירצה : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Zwirtzh 

  פולין  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  בית ספר יהודי ברק יוסלוביץ

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  תנועת נוחם 

    , לאוגרוגיניץ, מקטוביץ ,זווירצה:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
, גריס רוזן, ירקינהוב, אושוויץ:  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  .ברגן ברזן, דריטה

 

   בלועזית
 Auschwitz Birkinhu, Cereal Rosen, Drita, Bergen 

Marzan.                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  זיתבלוע
  

                                                                    ברגן  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   15.4.1945: תאריך השחרור

 
  קפריסין עתלית : ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )טליהגרמניה ואי, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

    קפריסין : לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  



 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1946 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "כתריאל יפו"אוניית 

  

  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                                                                                                                                         

עם  ועברנו לקטוביץ שזה בגבול, 6צה גדלתי עד גיל יבזוור, י הבחוראנ, גדלנו שלשה אחים ואחות, צהינולדתי בפולין בזוור

אז לא , ינו בחופש שמענו שמתחיל דיבור על מלחמהיכשה. כמו כל שנה,קיץ בהרים כל המשפחההינו בחופש  39בשנת , נהגרמ

  ).היה לסבא בית חרושת בתחום הבנייה(. בגרודוניץ רצהיחזרנו לסבא וסבתא ליד זוו, חזרנו הביתה

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

צה הגרמנים לקחו את יבזוור, צהידניץ ולשם הגיעו הגרמנים ולקחו את כולם לגטו זוורצה בגרויינו אצל סבא וסבתא וליד זווריה

ושם היה שקט זמן מה עד שהגרמנים הגיעו לשם והחזירו אותי בחזרה , וההורים העבירו אותי לפרוקטטורת, הצעירים לעבודות

כל אחד עבד במה שידע ובמה שעסק לפני , אני עבדתי במכבסה, רצה עבדנו בשביל הגרמניםיבגטו בזוו. יצה לגטו להורים בזוור

  .17הייתי רק בן . ואחר כך שלחו לחיילים הגרמנים את בגדיהם, אני כביסתי לחייל האוויר, המלחמה

ו שאנחנו נוסעים ואמרו לנ, הגרמנים לקחו את כל היהודים למקום אחד והתחילו להעביר אותם לקרונות רכבת 26.08.43ב

ובמקום לעבודה הסיעו אותי  ,ואני נסעתי,  אני עליתי על קלון כזה וכל המשפחה שלי לא הספיקו להעלות, לעבודות בגרמניה

אבא הגיע עם שלושת , 140196יץ אני קיבלתי את המספר באושוו, גיעו לאושוויץוהמשפחה יום למחרת גם ה, יץ בירקינהולאושוו

עבדנו בלהעביר אבנים ממקום . אז לקחו אותם ישר למשרפות, אחי ללכת לעבודות כדי לא לעזוב את ולא רצה, אחי הקטנים

לא היה לי מושג מה זה אבל על ידי ישנו שני , אחרי כמה חודשים חיפשו חרטים. למקום כי לא היה מה לעשות אז זה מה שעשינו

והעבירו אותנו , רשמתיאז נ, לך זה מה שיוציא אותך מפה דאיואמרו לי תירשם כ, אחרים שהיו מסגירים והם הכירו את אבא שלי

פעם אחת הייתי , לתותח ברטקתי עושה קנים יהי, ושם עבדתי במחרטה די גדולה, מחנה בגרמניה שזה מפעל לנשק, לפיקפיטחן

מנים נתנו לי הגר, לקחו אותי למרפאה, יםיוכל המחרטה הייתה למעלה ואני נפצעתי ביד,  חררתי את הקבל מהמחרטהולא ש

, לאחר מכן שמעתי שרוצים מתנדבים לעבודה בחייל האוויר. ר"עונש ולא החזירו אותי למחרטה ושמו אותי לעבוד כמו עבודות רס

משם , שלחתי למחנה גרוס רוזן ששם זה מחנה עבודהובסוף נ, ו נותנים קצת יותר אוכלאז זכרתי שעבדתי שם לפני כן וששם הי

פטרה מסיפורים הבנתי שכנראה אחותי נ)  רימוני יד(מפעל של הרמן גרינק שהיה עושה רימונים , שלחו אותי למחנה דריטה

  .בבית חולים עקב מחלה

  

בזמן הנסיעה ברכבת הפציצו את , הגרמנים לקחו אותם ברכבת, האנגלים הפציצו את האזור והתחילו להתקרב 02.1945

מכיוון שלא היה לי לאן ללכת אז , ה הגרמנים התחילו לקרוא לכולם להתייצבואחרי זמן מ, ואני ברחתי ליער, הרכבת ואנשים ברחו

ישנו ביחד עם הגביות ואני שמתי את הראש על גבייה רכה , והיו שם הרבה גביות, מחנה מוות, חזרתי ולקחו אותנו למחנה בלזן

נכנסתי לאיזה מקום שראיתי שיש שם  לפני כן כשברחתי מהרכבת, במחנה בלזן היו נותנים מרק מורעל.  שלא הייתה עם עצמות

. והקימו ועד וקיבלנו חיים, האנגלים הגיעו ושיחררו את בלזן. ולקחתי משם שני לחמים וזה מה שהחזיק אותי בבלזן, אוכל

                                                                                                                                     . וקושרתי עם תנועת נוחם

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(



 

שתי רבקה שבאה לקבל יתי מחלק פחם ושם הכרתי את אלאחר שהאנגלים הגיעו ושיחררו את בלגן בלזן והקימו וועד אני הי

נסענו , היה צפוף מאוד, איש 600דה הגיעו לברגן בלזן והעבירו אותנו לאיטליה שם עלינו על אוניה שהכילה אגיחיילי בר .פחם

בסופו הגענו לנמל , ולפני שהגענו לארץ האנגלים העבירו אותנו לאוניה אחת והצפיפות גדלה, יצאנו שתי אוניות, בערך חודש ימים

בארץ הגענו , ריסין עוד הפעם לארץומקפ, אותנו לאוניה אנגלית שלקחה אותנו לקפריסיןהעבירו , חיפה ולא הורידו אותנו

צא עם הכרטיס יס אחד והעדפתי שריבה תקיבלנו כרט, ובעתלית שהיינו זמן מה עד שקיבלנו כרטיסים לצאת מעתלית, לעתלית

  .אליה יצאתי חודש אחריה והצטרפתיאני , יש לה פה דודה, הזה כי יש לה פעם לאן ללכת

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

בתקופה הזאת היו תקיפות של , התחתנתי עם רבקה 07.02.1948בארץ שהיינו אצל דודתה של רבקה בתל אביב דיזינגוף ב

ועוד , הר הצופים, ומשם לכביש בורמה, חטיבה תל אביבית, קרייטי 4חטיבה , רי בערך חודש התייצבתי לצבאאח, האצל על יפו

  .הרבה

 

   :ראיון

  


