
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  פוליצר :שם משפחה
  

   רבקה:שם פרטי

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

          רוזנקר:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Rozenker בלועזית
                                                                                   

 :שם נעורים

:       מין                      איוה    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Eva בלועזית
נ/    ז                                       

 :לידה תאריך
23.3.1927  

   פולין:ארץ לידה    סוסוביץ ): מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית
                                                                                                   

  )מוריץ( משה מאיר :של האב שם פרטי   פולה:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                                    ן'בנג:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע         Bengen     בלועזית    פולין:רץ המגוריםא

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

   ן בפולין'בנג ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       "סרודולה"גטו ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
      לאחר מכן גרינברג במשך שלוש שנים, טט במשך שנהנויש?  אילו ומתי? ית במחנותהאם הי

                                                                                                                                                                      

                                                                       ברחתי מגרינברג : מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  איטליה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1945 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  
  

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


 

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

א לא  אב-ואמא לא עבדה) לא זוכרת איזה(לאבא היה עסק . עם אמא שדאגה יותר מדי, הייתי ילדה טובה ממשפחה אוהבת ומבוססת
  .כי זה לא היה נאה, נתן לה לעבוד

  .עליה לגאליתאלא שאז לא הייתה , למדתי בבית ספר ציוני במגמה לעלות לארץ
  .אחותי רחל גדולה ממני בשנתיים וחצי. היינו שתי אחיות

  .ההורים לא היו דתיים, אבא שלי היה מעורב ומקובל בקהילה
לאבא היו . כל עוד היה אוכל המצב היה סביר. ים ולא הרגשתי את המלחמה הייתי עם ההור15עד גיל , 12המלחמה החלה בגיל 

   .חברים פולנים שעזרו לנו
  

  
  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/תרתמח/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
לאחותי ,  לי,גרנו בדירה אחת עם כמה משפחות. גרנו בהתחלה בצד אחד של העיר ואחר כך העבירו אותנו לצד היהודי והצפוף

  .כל זמן שהייתי איתם לא היה לי נורא, לדברי אמי. ולהוריי היה חדר
. ראיתי אותו כמנהיג הקהילה היהודית, ובעיניים של ילדה, הוא היה מקובל. לאבא היו הרבה חברים פולנים. בגטו היינו כשנה

   .באמצעות הקשרים שלו הוא הצליח לארגן אוכל
אבל נאלצנו לעבוד , העבודה עצמה לא הייתה קשה. שם עבדנו באריגת הבגדים.  למחנה נוישטטותילאחר מכן העבירו אותי ואת אח

הם היו משאירים לנו .שהיו שם גרמנים שבלעדיהם לא היינו שורדים, יש לציין.  שבוע בימים ושבוע בלילות-כל יום,  שעות ביום12
ובינתיים עשו את העבודה , הם שלחו אותנו לשירותים. שבתהיה אסור ל. שראו שקשה לנו לעמוד במכסה, היו גם כאלה. לחם

  . לא הרביצו לנו- אי אפשר להגיד שהיחס אלינו היה רע. במקומנו
. וגם שם עבדנו באריגה, העבירו אותנו למחנה גרינברג. המחנה מנה כמאה עצורים ועצורות. אחרי שנה חיסלו את מחנה נוישטט

, אני רק הסתכלתי על אחותי. נשמעה הוראה שמאלה וימינה, היה פחד לעמוד שם. סלקציהמדי פעם נערכה . המחנה היה מחנה גדול
  .פחדתי להשאר לבד

  .פשוט נעלם, מי שלא עמד במכסות. זה היה נורא בגיל צעיר, גרנו בביתן וישנו על דרגשים
אחר כך שאלנו . ונה הייתה לצאתהמחשבה הראש. בלילה קצת חפרנו מתחת לגדר ויצאנו. ברחנו, בהצעת אחותי, אחרי שלוש שנים

, אני מוכנה להחזיק אתכם יום אחד"היא אמרה . הייתה אישה מאוד נחמדה, דפקנו על דלת.  לא היה אוכל ולא כסף- מה הלאה
שמאלה , לא ידענו לאן ללכת. למחרת הבוקר נתנה לנו ארוחת בוקר ואמרה לנו שלום" בתקווה שבני בשבי הרוסי יקבל יחס דומה

עד שפגשנו , )לא זוכרת כמה זמן(כך נדדנו . היו מוכנים לעזור לנו אבל פחדו, דפקנו בדלת אחרת ושוב היה אותו סיפור. או ימינה
אנשי הבריגדה . פתאום להיות חיילת עם מגן דוד בכתף היה אושר. שם הייתה בריגדה יהודית, מישהו שאמר לנו להגיע לאיטליה

גרנו בדירות שונות וקיבלנו אוכל עד סוף . לא התחבאנו אבל גם לא הצטרכנו. לנו אוכלקודם כל נתנו . היהודית עזרו לנו מאוד
  . היה לנו כח והיו לנו חברים, אנחנו נשארנו עם הבריגדה. עד שהרוסים נכנסו לאיטליה, המלחמה

לא .  חי עם אישה אחרתמצאנו אותו באיטליה וראינו שהוא. אבי הצליח לברוח מהגטו לאיטליה. אמי נלקחה לאושוויץ ושם נספתה
היא נתנה . אבא לא ידע איך להתנהג בינינו לבין אישתו. לא נשארנו איתו והלכנו למקום אחר. הוא חשב שנספינו, יכולנו לסלוח לו

  ".ואני לא אמא שלכן, יש אמא אחת "–לנו להבין 
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, זרה הביתההשחרור וח: ציוני דרך(

. בקושי ידעתי מה נעשה איתי. ועליה עלינו, אמרו לנו שיש אוניה שעוגנת באמצע הים. מאיטליה עלינו בעליה בלתי לגאלית לארץ
הצליחה להוציא חלק משפחת זייד מטבעון . לא זוכרת כמה זמן היינו שם. ושמו אותנו בעתלית, י הבריטים"האוניה נתפסה ע

  .כך שהייתה לנו שפה משותפת איתה, אשתו כרמלה הייתה מפולין.  יפתח זייד הוא שלקח אותנו-מהאנשים
  

  



 

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

.  הוא היה אוסטרי שלא היה מודע לשואה- שם הכרתי את בעלי בני פוליצר. קיבוץ גבעות זיידוגרתי ב, 18הגעתי לארץ בגיל 
בבית הספר ) לא זוכרת בדיוק איזה(בני היה אחראי על תחומים מסוימים . מגבעות זייד עברנו לנהלל. התחתנתי ולא שירתתי בצבא

שגרה כיום במוסד למפגרים בכפר , קטנה יותר מדליה, ספתנולדה בת נו. שגרה כיום איתי, פה נולדה בתי דליה. החקלאי בנהלל
  .היא גם מכירה אותי, בכל זאת היא הבת שלי, אני נוסעת לבקר אותה כל שבועיים. סבא

  .יש לי ארבעה נכדים ונינה אחת. וכיום אני גרה עם דליה בתי בטבעון, די הרבה שנים, בני נפטר לפני מספר שנים
  

 


	                                          "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 



