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  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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  פרנקל :שם משפחה

  

  רבקה :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, ה והשאלה אינה נוגעת אלייךבמיד                                  

           שולץ: שם משפחה איתו נולדתי
                                            

                                         SHULZ     :בלועזית
 

  רבקה:שם פרטי איתו נולדתי
                                                      

  RIVKA :בלועזית
                                            
:                     מין

     נקבה
  : שנת לידה

7.5.1937  
 

  ירוסלב:  עיר לידה
                                                              

  פולין :ארץ לידה                                   JAROSLAW: בלועזית

  בנימין שולץ :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  מרים קניג :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                             ירוסלב   :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
              

:תבלועזי
JAROSLAW  

                                         

  פולין :ארץ המגורים
 

   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
  

   :מקצוע לפני המלחמה

                               )מורה, סנדלר, תלמיד(

  :חבר בארגון או בתנועה

    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  שבאוקראינה zhmerinkaמרינקה 'גרתי בז 1945גורשנו מירוסלב ועד :    המקומות מגורים בתקופת המלחמ
                                                                                                       )שם העיר או האזור ושם הארץ(

 1941 -מ zhmerinkaציין את שמו      , במידה והיית בגטו
  1945עד 

  zhmerinka: בלועזית
                                                                                                                             

  בלועזיתציין את שמו                                   , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

                                                          מרינקה'ז -ב 1945הפרטיזנים הודיעו לנו ב           :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  1945אפריל :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )ואיטליה

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  

  :שנת עליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  ותיך לפני המלחמה י על קור/אנא ספר

  :)חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(



 

  

לכל מקום שהלכנו . הגרמנים הגיעו והתחלנו לברוח, בת ארבע יהיית, פרצה המלחמה, לפני המלחמה אני לא זוכרת כלום
לא , היהודים שהיו שם סיפרו לנו שעד עכשיו לא הרגו יהודים, ZHMERINKAמרינקה 'עד שהגענו לז, הגרמנים היו בעקבותינו

עד  1941שם לא היה לאן לברוח ושם נשארנו בשנים , אחת המשפחות הציעה לנו חדר לגור בו, היה לנו כסף להמשיך הלאה
  .הגרמנים הגיעו גם לשם. 1945

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

או  בריחההשתתפות ב, במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, חנות וצעדות מוותמ, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, בהתנגדות

  

כרת זואני . 4ואני בת  9אחותי בת , בתחילת הגטו אבא היה מנהל חשבונות ואמא עקרת בית, אני זוכרת רק את תקופת הגטו
  .מתי יום כיפור, לא ידענו מתי חוגגים חגים. כל אחד היה אוסף קצת קמח לפסח והיינו מכינים משהו כמו מצה, בחורף, שבגטו

, ימינה ושמאלה, בלי לתכנן יצרו שני טורים. בהתחלה לקחו את הגברים לעבודה, בתחילת הגטו לא היו מוציאים ילדים להורג

  . 1941בשנת , אבי נרצח בתחילת הגטו, החזירוקבוצה אחת לא 
ה מחוץ אהיו שולחים אותו למרפ, גם כשמישהו היה חולה, מוות, רעב, חולי. בצל המוות, בצד המוות, כל הזמן חיינו את המוות

  . לגטו אבל משם אף אחד לא חזר

  .מתחבאים מהחיילים שהיו מגיעים רוב הזמן נמצאנו מתחת למיטות, כל הזמן התחבאנו
אף , ילדים 5-6אמא שלי באה ממשפחה של , לא היתה לנו משפחה, לא את השמות שלנו, הכי חשוב להם היה שאנחנו יהודים

כל אחד נמלט , הרעב, הקור, מעט מאוד אנשים נשארו בחיים, כל אחד ברח למקום אחר, כשהתחלנו לברוח. אחד לא שרד
  . הינו רק אני אמא שלי ואחותי. למקום אחר

בין היתר דיברו עם הילדים שאם , אמא היתה מספרת לי סיפורים, בלילה הינו שלושתנו במיטה אחת, כשאמא שליכל פעם 

, היינו רואים שלוקחים יהודי ותולים באמצע הגטו. העיקר להשאר בחיים, לברוח –אפילו אם רואים כנסיה , לברוח -קורה משהו
היו מוציאים את כולם , היתה רשימה של יהודים בגטו. שים היו כבדיםהעונ. היו מוציאים את כולם החוצה לראות אותו תלוי

האולם  .נשלח למוות –מי שלא היה ברשימה , מי שהיו מקריאים את שמו היו מוציאים מהחדר. לאולם הגדול ומקריאים שמות
  .החיים בצל המוות היו זוועה, באיזה מצב נצא, מי יצא, היה סוג של אורוות סוסים ואף פעם לא ידענו איך נצא

הינו , המבוגרים היו הולכים לעבודה והילדים היו נשארים בחדר, סדר היום בגטו התחלק לכך שהינו שלוש משפחות בחדר

מוצאים אצבע של מישהו שהיה קבור , הינו יוצאים לחצר לחפור בחול, לוםלא היה חשמל וכ. חכים שהמבוגרים יחזרו מהעבודה
חיינו שלושה אנשים על . אורוות, לנקות שירותים –גם אחותי היתה הולגת לעבוד . צעצועים וספרים בטח שלא היו לנו. שמה

אלו היו קונים עוד משהו   -היו מוסיפים לפעמים עוד קצת למי שהיה תכשיטים או כסף . שתי מנות לחם במשך שלוש שנים
  .בשוק השחור

כל אחד מהמשפחות האחרות אמר שיקח ילדה אחרת ואמרו לאמא שלי שאם , כשאמא שלי היתה מאוד חולה והיתה יורקת דם

המשפחות האחרות היו תומכות בבן משפחה , אם קרה משהו למישהו, זה היה דבר רגיל בגטו, הם ידאגו לנו, יקרה לה משהו
  .שנשאר
שהיו תופסים כמה , או למשל. שאני זוכרת היו למשל שתופסים יהודי ותולים אותו וגורמים לכל שאר האנשים להסתכל מקרים
הם כולם ידעו , לפני שהיו עושים את זה היו נותנים ליהודים לחפור בור, באחד יורים ואת השאר זורקים איתו לבור חיים, יהודים

, זו היתה המציאות, לא הסתירו את זה מהילדים, רים היו חוזרים ומספרים את זההגב. זה לא יגמר טוב, ברגע שחופרים בור
שעליי , אני זוכרת את הפחד. אלא רק לברוח, לא חפש אחד את השני, ניסו להסביר לנו שאם משהו קורה, חלק מהחיים

ת קרום המוח ולא האמינו היא חטפה דלק, אחותי היתה כבר גדולה והחיים בגטו השפיעו עליה מאוד. השפיע פחות מאחותי

  .היא נפלה בגטו בשלב מאוד קריטי להתפתחות ועד היום זה משפיע על התפקוד שלה. איך היא שרדה
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

לאחר מכן יודיעו , ודיעו לנו שכל אחד יכול לבוא ולהרדם ולכתוב מאיפה הוא באכשנגמרה המלחמה עברו והדביקו כרוזים וה

  .נרשמנו לפולין. בעיריה לכל אחד על איזו רכבת לעלות שתחזיר אותו לעיר הולדתו
כי יום אבל בא יהודי ואמר לנו שלא נעז , לעיר שנולדתי וגדלתי בה, רצינו לחזור לבית שנולדנו בו, הרכבת החזירה אותנו לפולין

  . את הבית שלו חזרה  והוא נרצח, לפני הגיע לשם יהודי שדרש את מקומו

אמרו לאמא שלי שרק דרך . שם היה ועד של יהודים, עיר נמל בפולין SZCZECINצין 'שצ –כל הפליטים ואנחנו הגענו ל 
שם לקחו את , גורדוניההגענו ל. וליןבסניף שהיה בפ "גורדוניה"היא הכניסה אותנו לקיבוץ . הקיבוצים נוכל לעלות לארץ ישראל

שמו אותנו במשאיות סגורות ושלחו , יום אחד לקחו את כל הילדים לשתות. כל הילדים היהודים ונתנו לכולם שמות עבריים
 עשו לנו בדיקה גופנית ומשם שלחו אותנו לפי גילאים לרוזנהיים, בברלין עשו לנו בדיקות רפואיות בביתי החולים. אותנו לברלין



 

ROSENHEIM אחרי חודשיים או שלושה היא הגיעה לקחת אותי. ברוזנהיים חיכיתי לאמא שלי שתגיע. בגרמניה.  
וינט 'הכל היה מטעם ארגון ג. במתכונת של לימודים, בקיבוץ, הינו לפי גילאים, ברוזנהיים התחלנו ללמוד את השפה העברית

  .ת ספר על רקע של לימוד השפה העבריתיבשל תלב במתכונת שקיבלנו טיפול רפואי וניסינו לה. העולמי
אני הייתי קטנה מדי ואמא חולה מדי וחיכינו , ניסינו לעלות לישראל לפני אבל לא יכולנו. 1948הינו ברוזנהיים עד סוף שנת 

  .שהמלחמה תסתיים
  .אמא שלי עבדה בבית הספר כי ידעה גם גרמנית וגם עברית על בוריה

  .לעלות לארץ –זו היתה מטרתה של אימי , ADRIATICA -  19.1.1949אוניה עלינו ארצה ב
לחיות ולעלות לארץ  –זה הדבר היחיד שהיא ביקשה בגטו . אמא שלי נפלה על האדמה ונישקה אותה ואני זוכרת זה ממש טוב

עם , נהמה שקרה לנו זה בגלל שלא היתה לנו מדי"היא כל הזמן היתה אומרת . הבנות שלה לארץ, להביא אותנו –ישראל 

  ".שאין לו מדינה ככה נוהגים בו
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  

שלי היתה בקשר איתם  אנשים ממחנה רוזנהיים עלו קודם ליפו ואמא. וישר לקחו אותנו לבית עולים בנתניה, עלינו ארצה
  .1958דולר היא קנתה חדר בצריף ביפו ושם גרנו עד  50ותמורת 

  .ביפו" מזרחי"למדתי בבית הספר . היינו עניים אבל חופשיים, ביפו כבר הלכתי לבית ספר
  . ועברה לגור בלוד 1955אחותי התחתנה בשנת 

אז , היא היתה מאוד חולה וגם בגלל שרצחו את אבא, אמא שלי קיבלה שילומים מהגרמנים בגלל הבריאות שלה 1958 –ב 

  .קנינו דירת שני חדרים בתל אביב ברחוב ארבע ארצות ומצבנו השתפר
עבדתי בקופת . היתי צריכה להיות עם אמא כיוון שהיתה חולה מאוד ולכן לא הלכתי לצבא, אני סיימתי תיכון והתחלתי לעבוד

  ".מאוחדת"שהיום נקראת " עממית"חולים 

לא היו הבדלי מעמדות כבר עכשיו ולא הרגשתי שאני עולה , כי כבר ידעתי עברית, יתה לי כל בעיה להשתלב בארץלא ה
  .הגעתי מבחינתי למקום מבטחים, חדשה

  .הוא היה רואה חשבון והגיע לעבודה לביקורת, "עממית"את בעלי הכרתי בעבודה בקופת חולים 
יש  .1972 –ועוד בת ב  1967 - בן ב, 1962 –בת ב  –ולדו לנו שלושה ילדים נ. כבר התחתנו 1961 –וב , 1960הכרנו בשנת 

  .הילדים היו בצבא ולמדו באוניברסיטה, לנו היום תשעה נכדים
  .במסגרת זו אני מקבלת הבראה כל שנתיים, על אובדן ילדות 25%כל ילד שהיה בגטו אוטומטית מקבל  –מבחינת הפיצויים 

, בתור ילדה אני זוכרת שהיא תמיד ביקשה להביא את הילדים לישראל, חלות שחטפה בגטואימי נפטרה מכל המ 1965 –ב 

  .וגם נכדים, היא זכתה לראות את זה, עוד לפני המחלמה רצתה לעלות ארצה
בקופת . ובזמן הפנוי התנדבתי שם, תמיד גם עבדתי, בסניף תל אביב" ניצן"היתה תקופה של המון שנים שהייתי מתנדבת ב 

  .הייתי מזכירה שניה של מנהל המוסד ואחר כך בהנהלת חשבונותחולים 

  
  :המסר שלי לדורות הבאים הוא

  

צבא ומולדת הם חשובים ויש לשמור , והמקום שלו ןהביטחוזה , חייב כל אדם שתהיה לו מולדת
  .על המדינה שלנו

  



 

  


