
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  
  .פוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סי

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 אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםי כשם משפחה ושם פרט

  רבקה ליאנה:שם פרטי  דור:שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
     MATYOVITS|מטיוביץ                                   :  המלחמה או בתקופתה

 מטיוביץ: שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 15.5.1934:  לידה   נ LIANE RIVKA| רבקה ליאנה                            :  המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
                       ROMANIA                                                 בוקרשט ):  מחוז, ישוב(

 רומניה: ארץ לידה

  שם פרטי
 יעקב: של האב

 לאה דסקל: שם פרטי ושם נעורים של האם

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה              

 BUCARESTבוקרשט                                              ):    מחוז, ישוב(

 רומניה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
 נוער ציוני:  תלמידה                       או בתנועה: המלחמה : לפני המלחמה

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

                                                                                                                          

                                                                                                       
  לא                                                                          ?          אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                       
                                                                                                                          

                                                                                                       
  לא                                                                ?       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                       
                                                                                                                          

                                                                                                                                             

  :                                                                        מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

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

  :בדרך לארץ
 

  שנת
 1950: העליה

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

הורי הגיעו לרומניה .  בת בכורה להורי לאה לבית דסקל ויעקב מטיוביץ בעיר הבירה הרומנית בוקרשט15.5.1934-נולדתי ב
וכך עברה עלי רוב ילדותי כבת ,  וחצי שנים אחרי12אחי היחיד נולד . מטרנסילבניה ורוב משפחתו של אבא התגוררה בבוקרשט

  .אני, כקיצור לשמי ליאנה,  ומכרי כינו אותיהורי. יחידה להורי
ביתנו לא . אמא היתה אשה חולנית ותפקדה כעקרת בית. התגוררנו בבית גדול ובאחד מחדריו ניהל אבא בית מלאכה קטן לנגרות

הבית שלא היה דתי היה . את ראש השנה ויום כיפור חגגנו בהתאם למסורת.  למד בישיבה,עד לנישואיו, היה בית דתי למרות שאבי
הורי כשרצו לשוחח ביניהם כדי . שפת הדיבור בבית היתה רומנית. בית ציוני מובהק ורעיון העלייה לארץ ישראל עלה תדירות

  .שפת האידיש ידע אבא בלבדאת . שפה שלא היתה שגורה בפי, דיברו ביניהם בהונגרית, שלא אבין את הנאמר
חלק מהורי חברותי בסביבה לא הירשו להן . האנטישמיות הורגשה בו היטב. איזור המגורים היה איזור מעורב של גויים ויהודים

, אך תמיד הייתי מודעת לעובדה שאני אחרת, הילדות התעלמו מההוראה ואנו שיחקנו בשמחה יחד". הילדה היהודייה"לשחק עם 
  .אך קריאות גנאי לא הושמעו בפומבי, השאני יהודי
לימודי החלו בבית . עד גיל זה שהייתי בחברת אמא ללא מסגרת חינוכית מחייבת. 8התחלתי בגיל , כנהוג בימים ההם, את לימודי

 ספר בהיותנו משפחה ציונית דאגו הורי ללימודי בבית ספר יהודי ולא לבית. ספר יהודי שמרחק ההליכה אליו היה כמחצית השעה
  .השפה העברית נלמדה שם וכן ניתנו לי שיעורים פרטיים בעברית. רומני-ציבורי

נאלצנו להסתתר , בלחץ אמא. בגינת הבית נחפר מחבוא.  הורגשה בהפצצות שהונחתו על בוקרשט1939 בשנת המלחמה שפרצה
בבוקרשט הרגשנו אנו . וב אלינואחת הפצצות אכן נחתה בבית חרושת לשוקולד ששכן קר. בו בעת שהפצצות נחתו על העיר

לא שמעתי ולא ידעתי על האסון המתרחש באירופה . ולא יותר, היהודים את המלחמה ממש כיתר אזרחי בוקרשט הרומנים
  .הכבושה

  .ונטלתי חלק פעיל בפעילות התנועה, "הנוער הציוני"הצטרפתי לתנועת נוער , כשהגעתי לגיל המתאים, 12בגיל 
גם ביתנו . העיר היוותה תחנת מעבר לפליטים בדרכם לארץ ישראל. זרם פליטים יהודים להגיע לבוקרשטעם סיום המלחמה החל 

אבא שייחל גם הוא לעליה לארץ נאלץ . עד שקיבלו את הסרטיפיקט המיוחל לעליה ארצה, חלקם קרובי משפחה, הפך בית לפליטים
  .רק אז התגשמה משאלתו, 1950להמתין עד 

: הסיבה" בת של קפיטליסט"אני נחשבתי . שלטון הקומוניסטי ששלט ברומניה נסגר בית הספר היהודיבהוראת ה, 1948בשנת 
נאלצתי להסתפק . אי לכך לא יכולתי להמשיך לימודי בבית ספר לארכיטקטורה בו רציתי ללמוד. לאבא היתה נגריה קטנה

  ".בתו של הקפיטליסט"בלימודים בבית ספר מקצועי לטכסטיל שהסכים לקבל את 
באוניה .  אבא חיסל את כל עסקיו בבוקרשט.  קיבלה משפחתנו סוף סוף את אשרות העליה המיוחלות לארץ ישראל1950בשנת 

 .טרנסילבניה הגענו לחופי ארץ ישראל
 

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

  . ביפו, שעלו לארץ בתאריך מוקדם יותר,  ומייד עברנו להתגורר עם דודי ומשפחתו1950- הגענו לארץ ב
אני נאלצתי לטפל בבית . החמירה, שבה לקתה עוד קודם לכן, מחלת שריר הלב של אמא. יפו כולה היתה מאוכלסת בעולים חדשים

והלה הציע לנו לעבור למושב . מזכיר מושב צאלים שבנגב שדיבר כמוהו הונגריתאבא התוודע אצל שכנים אל . ובאחי הקטן
לאור ". אם את מוכנה לוותר על המשך לימודים אזי נעבור למושב"אבא התייעץ עימי לגבי המעבר מהעיר למושב אמר . צאלים

  .הסכמתי למעבר, מחלתה של אמא לא היה מקום להתלבטויות
הרווחתי מעט כסף והעיקר , עבדתי בלולים כמה חודשים. יתופי של עולים מהונגריה ורומניהמושב צאלים היה מושב חקלאי ש

ביום . שם עבדו קרובי משפחה, כעת כבר יכולתי לעזוב את צאלים ולעבור לעבוד במטבח בבאר אורה. מצבה של אמא השתפר
. סכום עתק בימים ההם,  לירות60דש זה והצלחתי להרוויח בחו, שהיתי בבאר אורה כחודש . עבדתי במטבח ובלילות שמרתי

  .חזרתי להורי במושב, לאחר חודש
הוזמנתי להתגורר עימם כדי שאוכל ללמוד באולפן עברית למתקדמים וכן . חברתי הטובה הגיעה ארצה והתגוררה עם הוריה בחיפה

עם סיום לימודי עברתי . שנות עבודתילימוד זה עתיד היה להפוך למקצועי למשך כל . למדתי כתיבה במכונת כתיבה. ללמוד מקצוע
 12ד "שירתתי בבה. התקופה היפה בחיי החלה. להתגורר בבאר שבע בה מצאתי עבודה ככתבנית וכעבור שנה התגייסתי לצבא

  .ל הראשון" צעדתי כחיילת במצעד צה1953בשנת . ולאחר מכן בממשל הצבאי בבאר שבע
התקבלתי . י בצאלים ולאחר מכן שכרתי דירה עם קרובת משפחה בתל אביבעם סיום שירותי הצבאי חזרתי לתקופה קצרה להור

  ".  הסנה"לעבודה בחברת הביטוח 
השתתף במלחמת .  מרומניה1948חיים עלה ארצה בשנת . קרול-לחיים, לאחר הכרות שנמשכה חצי שנה,  נישאתי1956-ב

בשנת . הוא הפך למכונאי בתעשיה האווירית. ק את הקורסבהיותו בן יחיד לחצו עליו הוריו להפסי. השחרור ואף היה בקורס טייס



. שעברו בינתיים למושב משמר אלון הסמוך לירושלים, הצטרפנו להורי.  נולד בננו הבכור ואנו החלטנו לנסות מזלנו במושב1958
שייה האווירית ואני בעלי חזר לעבוד בתע.  חזרנו לאיזור המרכז1962-לא אהבתי את חיי במושב וב.  נולדה בתנו אורנה1960-ב

  ".מנפאואר"ולאחר מכן הפכתי עובדת ב" הסנה"מצאתי עבודה תחילה ב
,  קנינו דירה ועברנו להתגורר באזור1965בשנת . בעלי חיים שהיה אינטלקטואל כתב ביקורת על הצגות וסרטים בעיתון הרומני

  . מועצה מקומית הסמוכה לחולון
 רק לאחר הידרדרות במצבי הבריאותי .ח מכבי באזור"וכה לעבודה בסניף קופעם צאתי לגמלאות התנדבתי במשך תקופה אר

  .בפעולות שונות במחשב ובצפייה בטלוויזיה, כיום אני מבלה את יומי בקריאה. נאלצתי להפסיק בעבודת ההתנדבות
  .במילאנו, הרחק ממני, ובני מתגורר לצערי.  בתי אורנה מתגוררת בסמוך אלי באזור

  .הם מהווים את האור בחיי.   נכדים5יש לי 
 .להסתגל למצבי החדש, בכל כוחותי,  ואני מנסה עתה81בגיל , בעלי נפטר לפני מספר חודשים
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
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