
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

               רחל               :שם פרטי  פקמן    :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

  בלועזית                                         משפחה לפני             שם
       MANASTER                                      |מנסטר        :  המלחמה או בתקופתה

   :שם נעורים

  בלועזיתשם פרטי לפני                                                                : מין  תאריך
 28/2/1924     לידה            RACHEL          |                                   רחל:        המלחמה או בתקופתה    נ

   בלועזיתמקום לידה                                                               
 Lesko                                                              |גליציה, לסקו):        מחוז, ישוב(

    פולין:ארץ לידה

   פרטישם  שם פרטי ושם 
     שרה טייטלבאום:נעורים של האם                        הילל:של האב

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

  מקום מגורים קבוע                                                            בלועזית
  לפני המלחמה                  

 Remanoff                               |רמאנוף    ):                    מחוז, ישוב(

     פולין:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה   בארגוןמקצוע לפני                                 חבר
  :  או בתנועה:                                   המלחמה   ס יסודי"                            בי: לפני המלחמה

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

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי?  בגטאותהאם היית

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                     ?                                                    אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

  :                                                                        מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

  חזרת לאחר /לאן עברת  ה האם שהית במחנ
 ?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1948  :העליה

  "אקסודוס           ": שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

אמא (שלחו אותי לסבתא .  והקטן בן חצי שנה5 הגדולה בת –אבא נותר עם ארבעה ילדים .  אמא נפטרה4כשהייתי בת 

אחרי . אחותי הגדולה צביה ואחי הקטן נשארו עם אבא ואחות נוספת עברה לגור עם דודה. בעיירה רמאנוף) של אמא

באותה שנה . 1939הייתי אצל סבתא מספר שנים וחזרתי לגור עם אבא עד שנת . ש אבא התחתן עם אחות של אמאחוד

  .סקולאבא בלדרך היערות אז חזרתי . 1940 או 1939סבתא חלתה ונסעתי להיות אתה עד שהיא נפטרה בסוף 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, נות וצעדות מוותמח, 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 

  

 כשפרצה המלחמה בין רוסיה לגרמניה הרוסים לקחו את 1941 ביוני . כשחילקו את פולין נשארתי בצד הרוסי1940בשנת 

ארבע שנים  אמרו לנו שזה רק ללילה אחד וחזרנו אחרי.  לצד הרוסי–מעבר לגשר , הצעירים היהודים לכפר אושניצה

  .בסוף המלחמה

זו . ברכבת היו גם פולנים. הרוסים הגיעו עם משאית ולקחו אותנו לסמבור ואז אמרו שכדאי לשלוח אותנו ברכבת ללבוב

) Taganrog(ג אחר כך שלחו אותנו לטגנרו. בדרך עלו על הרכבת אנשים נוספים. היתה למעשה רכבת ראשונה של עקורים

אחרי חצי שנה הגרמנים התחילו להתקרב  ).חווה ממשלתית(ופחוז הגענו לעבוד שם בס.  יהודים ופולנים– איש 20היינו 

כשירדנו . נסענו בטרקטור ובדרך הנהג עצר ואמר תרדו קצת לנוח. והמנהל  נתן לנו טרקטור ועגלה ואמר שניסע לרוסטוב

 ימים 10הלכנו אולי . לא היתה ברירה והתחלנו ללכת! חזרסובב את הטרקטור ו, הוא אמר שהוא לא מפחד מהגרמנים

 הגרמנים התחילו להפציץ –פתאום החשיך . שטחים חקלאיים עד שביום בהיר הגענו לתחנת הרכבת, רפתות, דרך כפרים

  .תר נהרגויכל ה. אני הייתי עם בת דודה ואחיה ופולניה אחת! היו שם אלפי אנשים. את רוסטוב

הושיבו אותנו בין שקי תבואה והביאו אותנו .  משאחיכינו יומיים ואז הגיעה אניית. הגענו לנמל ברוסטוב וחיכינו לאניה

הלכנו לעירייה ושלחו . 1943) כנראה(השנה היתה כבר . נסענו המון זמן לאוזבקיסטן והגענו לטשקנט. לתחנת הרכבת

  .היה מחסור במזון והיינו רעבים. עבדנו עם טוריות בעקירת שורשי הכותנה. אותנו לעבוד בקולחוז

ג על " ק50 סחבנו שקי זיפזיף במשקל –כבות אז עזבנו את הקולחוז ועברנו לעבוד עם הסוללים  תקנו את הר1944בשנת 

  .לחם וצלחת מרק'  גר400 –הכתפיים אבל לפחות קיבלנו אוכל 

העבודה הייתה קשה אבל היה .  ואותי העמידו לעבוד בשיפוץ קטריםF.S.Oאת בן דודי שלחו לעבוד ב  . וי'רז'הגענו לצ

הייתי בבית חולים וכשהחלמתי חזרתי לעבוד . באחד הימים נתפסה לי היד במכונה ונפצעתי קשה מאוד. אוכל ולינה

  . ן'לבאקו באזרבייגבעבודה ברכבת הגענו . ברכבת במילוי פחם

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ לההעפ, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

 אליה הגיעו כל מי – לליגניץ –הגעתי לגבול פולין .   אמרתי שאני מתחילה לחזור מערבה בעבודה ברכבת1945במאי 

 :ואני השבתי, "מה את עושה כאן": הוא שאל. הלכתי בשוק ופגשתי את הדוור הפולני שלנו. שנשלחו מזרחה במלחמה

  "!ץ'בא שלך נשלח לפלאשוב ומשם לבלזא? איזה בית": הוא אמר". אני חוזרת הביתה"



  

. ושבגרמניה מתארגנים לבריחה) של תנועת דרור(אמרו לי שמתארגן פה קיבוץ . כתי לוועד היהודי לשאול מה לעשותהל

בגרמניה נתנו לנו מקום בחווה חקלאית שהיתה שייכת למנזר . לאוסטריה והגענו לגרמניה, כיה'עברנו את הגבול לצ

במינכן היו הרבה ילדים משוחררים ממנזרים ובתי חולים . שלחו למינכן מכיוון שידעתי גרמניתאותי . באינדסדורף

  .כל השבוע עבדתי במינכן ובסוף השבוע חזרתי לקיבוץ. ושימשתי שם כמתורגמנית

לי אחיו חזר להיות עם ההורים ובע. הוא הגיע לקיבוץ לחפש את אחיו שהיה אצלנו אחר כך. בקיבוץ גם פגשתי את בעלי

  .הוריו גרו בריינסבורג. הוא היה בצבא הרוסי ואחר כך ברח מהצבא הפולני. נשאר בקיבוץ

  

אותנו הצעירים העמידו במעברים שבמפלס . האניה יצאה מצרפת". אקסודוס" הוחלט שנעלה לארץ באוניה 1947ב 

ים פוצצו את החלקים התחתונים הבריטהגענו לחיפה ו. ידעו שיהיו בעיות בחיפה ולכן שמו למטה באוניה גדר.  התחתון

ה 'עוד לפני ההפלגה הגיעו חבר. הבריטים הביאו שלוש אוניות משא ושלחו אותנו לצרפת.  ולכן רואים אותי בתמונה

שם נתנו לנו קצת .  וקים'בדרך נתנו לנו לאכול קערה של חלב וביסקוויטים עם ג. לאניה מקיבוצים בארץ והטמינו פצצה

היינו שלושה חודשים על המים . כשיצאנו מהמים הטריטוריאלים ליוו אותנו משחתות צרפתיות.  בצרפת לא ירדנו.אוכל

מצאו את הפצצה ,  דרך אגב, הגרמנים.  משם שלחו אותנו למחנה צבאי גרמני.עד שהגענו לנמל המבורג בגרמניה

  .שהוטמנה באניה

ציון ושלחו אותי לברגן בלזן כי שם האנגלים נתנו עבדתי בשביל מפלגת פועלי . הייתי בהריון ולא רציתי ללדת בגרמניה

זו היתה אניה . 1948נסענו לאיטליה ועלינו לאנייה בפברואר . נתנו לי פספורט בזהות אחרת.  פספורטים בחודש500

 .היו באניה מצרים שעלו כדי להלחם בישראל. שיצאה מצרפת דרך איטליה ללבנון אבל הגענו לפורט סעיד ומשם לחיפה

  .ו בלבנוןירדהם 

  

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

אחרי עשרה ימים הגענו . נשלחנו לבית עולים בקרית שמואל ושם נולדה בתי. בחיפה חיכו לנו מהסוכנות היהודית

בעלי היה בגדוד השומרים הבת ימי ואחרי חודש הם . יתה לי דודה שהשכירה לנו דירהבמשוריין מחולון לבת ים שם ה

לדודה היה לול ופרות והיא .  והסתדרנו מהמשכורת הצבאיתאחר כך הוא שירת שנתיים בצבא. כבשו את גבעת עלייה

ד אחרי הצבא אצל לוין בעלי עב. היתה תקופת הצנע. לא הנקתי.  נולד הבן1952 -ב . הסתדרנו עם עזרתה. חילקה חלב

  .אפשטיין

לזכרה הקמנו במכבים .  שנה לעזור לחתן שלנו לטפל בנכדים אחרי שבתנו נפטרה ממחלת הסרטן14למודיעין הגענו לפני 

  . שנים4בעלי נפטר לפני . 'מצפה שרה'את 

  . שנות פולין1000נסענו עם יואל רפל למסע בפולין לציון . נהגנו לנסוע הרבה בעולם כולל עם הילדים והנכדים

. ו לראות הצגה"פעם בחודש הולכת עם ויצ, פעם בשבוע מפגש פנסיונרים,  מתעמלת פעמיים בשבוע-אני פעילה מאוד 

  .אני מקבלת עזרה מביטוח לאומי". קפה אירופה"הולכת למפגשים של 

 ים כולם באו הנה לקידושכל עוד בעלי היה בחי. הבן גר באשקלון ומנהל שם את המארינה. יש לי הרבה עזרה מהחתן 

  .יש נכדים ויש גאווה, החתן בקשר מצויין. כל יום שישיעם המשפחה  הבן מגיע ועכשיו
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
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	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



