
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  פיאטקס :שם משפחה
  

  רחל :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

    הוס :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Hoss בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Rachel בלועזית                                                    רחל  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
30.10.1934  

   זמושט): מחוז, ישוב( לידהמקום 
                                                              

  תבלועזי
                                                           

  פולין :ארץ לידה
 

  מלכה ויינטרוב :שם פרטי ושם נעורים של האם  פייבל :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

  זמושט :לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
                   

  פולין :ארץ המגורים                                        ת בלועזי 
  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  : או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

  ין'צ'שצ ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת פוך באוסטריה ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  
 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה  1948 :עליה שנת  אוסטריה ואיטליה :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  קסרטה
  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /יהודי ארגון/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
  .הייתי בת חמש כשהמלחמה התחילה. לושה ילדיםהיינו ש, גרתי בזמושט בפולין עם משפחתי

חיינו בשדות .  ביתנו נהרס כליל ונאלצנו לברוח לשדות, מטוסים הרסו את העיר. 1939הגרמנים פלשו לעיר מגורינו בשנת 
שם , נדדנו בכל מיני מקומות עד שהגענו לאוזבקיסטן. יות ונכנסנו לרוסיהשם עלינו על משא. וביערות עד שהגענו לגבול רוסיה

משפחותיהם של הוריי נספו בגטו לובלין בזמן . אבי התגייס לצבא האוזבקי. סבלנו מרעב בזמן המלחמה. נולד לי עוד אח

  .הוריי הניצולים היחידים ממשפחותיהם, המלחמה

  

   לייתך לארץ מתום המלחמה ועד עי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

, לאחר מכן נסענו למחנה עקורים פוך באוסטריה. שם שהו הרבה יהודים שברחו מרוסיה, ין אחרי המלחמה'צ'הגענו לעיר שצ
  .לארץ" רטהקס"אז נסענו לאיטליה ומשם עלינו על האוניה . 1947שם שהינו עד שנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

אחרי כמה שנים . משם הגענו לבית עולים בבאר יעקב. והגענו לחיפה) שבעה אנשים(עליתי ארצה עם משפחתי  1948בשנת 
נולדו לנו שני ילדים . 1954הכרתי את בעלי והתחתנו בשנת . ו בין שבע המשפחות הראשונות בעירוהיינ, עברנו לגור בלוד

באותה שנה עברנו . אז יצאתי לפנסיה, 1995עבדתי בלשכת המס עד שנת . 1995גרנו בלוד עד . 1960ובשנת  1955בשנת 

  .לכפר סבא
  
  
  

  תמיר רטנבך: ראיון
  2009אוגוסט . כפר סבא

  

  אוראלינה נ: עריכה
  

 


