
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  רחל  וורצמן

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Spector ספקטור  ספקטור  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Rachel 13/11/1928 נ / ז     לרח  
    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית  :ארץ לידה

Dzygovka  אוקראינה  יגובקה'דז 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Dzygovka   יגובקה'דז  
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  יגובקה'דז
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 17/3/1944 הקובגי'זד

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1990   
  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ימודיםילדות ול, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

למדתי .  היה תופר במפעל ואמא גידלה אותנו בביתיאב.  אני הייתי הבכורה, אחיות2-גרתי באוקראינה וינצריה היו לי הורים ו
סבא שלי גר , החיים היו קשים,  כל הזמן מים מן הבארהייתי הולכת להביא .בבית ספר והייתי עוזרת לאמא לגדל את אחיותיי

סבא היה לוקח אותי בחגים . בית יהודי לכל דבר,  הכל היה כשר,היינו משפחה מגובשת ותמיד עשינו חגים כמו שצריך .איתנו
  .כנסתהלבית 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב ,מחנות וצעדות מוות, 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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
על שלנו  את כל הציוד העמסנוחיותיי אאמא ו, אני. לקחו את אבא שלי למלחמה, בבוקר התחילה המלחמה' ביום אשאני זוכרת 

 אך באותו זמן הנאצים הגיעו .שאחרי הלילה נעלה על רכבת ונברח לא חשוב לאןתכננו שם ,  עד ואפיניארקהנוברחוסוסים 
הנאצים החלו לירות  .צנו לחזור חזרה הביתה כי לא היה לאן ללכת אז נאל,נו והשתלטו על הרכבותכייחדרך קייב לתחנה שבה 

.  שנים3נו נשארהיה שם בית עם הרבה אנשים שעשו אותו גטו ושם , חזרנו לכפר דזיקובה. באנשים והרבה מתו בדרך חזרה
אחרי .  רק פעם אחת בשבוע לשעתיים היה אפשר לצאת לשוק,אסור היה לנו לצאת משם, עשו מהכפר הזה מקום סגור

,  בגדים תמורתהשכנים הגויים היו מביאים לנו מידי פעם אוכל,  עבדנו מאוד קשה.חודשיים הנאצים יצאו והגיעו הרומנים
בשדה בכל דבר אפשרי וסבלנו , הייתי ילדה קטנה ועבדתי מאוד קשה בבניינים. מעילים והשאירו אותנו בלי כלום, נעליים
 צעיר או ,לנאצים לא היה אכפת באיזה גיל אתה. מעבודה קשה ומקור,  מתו מרעב הרבה.היו הרבה מחלות היה קר ו.מרעב
  . מי שלא עבד או לא שרד ירו בווחייבים לעבוד כולם  ,זקן

אני זוכרת שיום לפני שהגיעו הרוסים בסוף המלחמה הגיעו נאצים במטרה להרוג את כל היהודים מהגטו שלנו אז האחראי על 
  .ה חריפה והם היו שיכורים ושכחו מהמטרה שלהם והלכו לישוןהגטו הגיש להם הרבה שתיי

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
 ץביורנ'נו לעיר צעבר חזר מהצבא וי אבזא', 46 עד שנת יגובקה'בדזנשארנו .  הגיעו הרוסים ושחררו אותנו מהנאצים'44מרץ ב

 ץביורנ' התחתנתי ועבדתי בצ'49בשנת  .תחלתי ללמוד במכללה כלכלה ועבדתי אחרי הלימודיםה. גבול רומניהבבוקבינה 
  .  בת ובן, ילדים2 נונולדו ל .במפעל גדול של טקסטיל שם הייתי סגנית מנהלת מחלקה

  .בעלי עבד במפעל כפועל, המצב הכלכלי היה בינוני. וחים אבל הצלחתי לשרודעברתי הרבה נית, כל הזמן הזה הייתי חולה
  .בתי סיימה אוניברסיטה עם תואר שני והבן שלי מהנדס מחשבים עם תואר שני

   .6/4/90 - קבלנו החלטה לעלות ארצה והגענו לארץ ב, לאחר שהחתן שלי סיים את החוזה שלו עם הצבא'90בשנת 
  

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

 וקבעו לונכה היה  בעלי .ילדי למדו את השפה העבריתאך , לא הלכתי לאולפן. שכנים עזרו לנווהייתה טובה בארץ הקליטה  
הצליחה במקצוע שלה ובתי עשתה קורסים באוניברסיטה . והמצב הכלכלי היה מאוד קשה וטיפלתי בולא עבדתי .  נכות28%

  .ירה טובה עד שמכרו את החברה שבה עבדילחתן שלי הייתה קרגם . ככימאית
  .אני היום מאוד חולה כתוצאה מהמלחמה שעברתי, בעלי נפטר שנה לאחר שעלינו לארץ 

  מירית קרמר: ראיון
  2009ספטמבר . ית יםקר
  

  קרן אלמוג: עריכה
  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



