
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  רבקה  סורוגן

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Avraham אברהם  אברהם 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Rivka 28.12.1931 נ / ז     הרבק  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Silistra רומניה  סיליסטרה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Silistra  בולגריה1940-נחשב החל מ  סיליסטרה  
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהפני מקצוע ל  :   או בתנועהחבר בארגון

 בית ספר                                   
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 סיליסטרה
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 09.09.1944 סיליסטרה

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  איטליה, יגוסלביה 1953  ארצה

  
  
  

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


 

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

  .אני ואנה אחותי הקטנה,  יוסף הבכור,היינו שלושה ילדים. אימא הייתה עקרת בית, יה שותף בחברת הובלהה יאב
היינו בקשר מאוד טוב עם השכנים היהודים , תמיד היינו ביחד. הודים והחיים הקהילתיים היו מענייניםבסיליסטרה היו מעט י

  . למדתי בבית ספר מקומיו, לא היה לנו בית ספר יהודי באזור. והנוצרים
  .ינית רומנית ולט,הונגריתבבית דיברנו  .אבא היה הולך לבית הכנסת בשבתות, שמרנו על החגים, גדלתי בבית מסורתי

כאשר היו עוברים צעירים אנטישמים ,  כיוון שביתי היה בקומה הראשונה במקום מרכזי.הייתה מעט אנטישמיותבעיר מגוריי 
י זוכרת היטב נא. JUDEN –היו קוראים לי בקריאות גנאי , ידים אבנים על חלונות ביתי ושוברים את הזכוכיותמיהם היו 

מספר פעמים היא אמרה לי שאסור לה לבקר בביתי כי אמה לא . חד בחצר ביתהשהייתה לי חברה טובה שהיינו משחקות י
  .מרשה לה כיוון שאנו יכולים להרוג אותה ולהשתמש בדמה לאפיית לחם

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פקידים פעילות ות, 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/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
. לנו שהגרמנים נכנסו לפולין ופרצה מלחמהשם אמרו ,  לנופש בכפר רומניהמשפחתה כל נו נסע1939אני זוכרת שבספטמבר 

  .ביתנולעזוב את המקום ולחזור לולמהר היה עלינו 
בזמן זה החברה של  .שלטון ועבר מהידיים של הרומנים לבולגריםהחלף ת ה, שבו שכנה עיריDOVROZA באזור 1940בשנת 

רק אבא וארמני אחד נשארו . חלוקה החדשהאבא התפרקה בגלל שחלק נכבד מעובדיו היו רומנים שחזרו לשטחי רומניה עם ה
  .1941אבא התחיל לעבוד בעבודות מזדמנות עד שנת  .מבולגריהבעיר שעכשיו הפכה להיות חלק 

יום . לא ראינו צבא ממש אלא הרגשנו את השינוי ביחס השלטונות אלינו .11 הייתי בת ,אזור נכנס הצבא הגרמני ל1941בשנת 
). סכום נכבד( לאבה 95,000אחד קיבלנו צו שבו הודיעו לנו השלטונות שרוצים לקחת את ביתנו אלא אם נשלם סכום של 

אך בכל זאת היינו צריכים , וסידרו את הבעיה עם השלטונות וכך לא פינו אותנו מביתנולמעננו יסו את הכסף יחבריו של אבי ג
בזמנו היה נדיר שיש למישהו רדיו ואנחנו היינו היחידים בשכונה , לקחו את הרדיו אני זוכרת שהם -למסור דברי ערך מהבית

 את אבא לקחו למחנה עבודה ואימי .לקחו לנו באותה הזדמנות עוד דברים מהבית אך אינני זוכרת בדיוק מה. שהיה להם
היה עוצר ,  טלאי צהובענודחלנו להת .כסף והיינו צריכים להסתפק במעט אוכל לא נשאר לנו .םילדיה שלושת עםנשארה לבדה 

הרגשתי . אסרו על כל הילדים היהודים ללכת לבית הספר.  היה אסור לצאת לפני עשר בבוקר ואחרי שש בערב,ברחוב
 שם הייתי עוזרת ,שלחו אותי לעבוד אצל חייט. בפרנסההוריי החליטו שכיוון שאינני לומדת אוכל לעזור בבית  .מושפלת בכל יום

 החלו -דרדרות במצבו העקב אבא חזר ממחנה העבודה  1942- ב.יק היה מזלזל בי ושוב הרגשתי מושפלתהמעס. ומנקה
 משחזר . שבר אבנים וסלל כבישים,במחצבותשם שעבד אבא כשחזר סיפר  .ובכבד) כמעט התקף לב(להיות לו כאבים בחזה 

תמורת ו את אבי והוא הסכים להעסיקלכלי בית  הייתה חנות , שהיה חבר ילדות של אבא, לשכן שלנו.עבודההתקשה למצוא 
 - היו מביאים לנו בסתר אוכל,אני זוכרת שהאיכרים מהכפרים בסביבה שהיו החברים של אבא . לנו אוכלנותןהיה הוא עבודתו 

  .הם היו משאירים סל עם אוכל בתוך הפרחים בגינה
 המשכנו לחיות ךכ .היו כותבים לה מכתבים ברמזיםהם . במשך כל תקופה זו אימי הייתה מודאגת כי הוריה חיו ברומניה

כאשר  .מהרדיו אצל השכניםבסתר שמענו זאת , ידענו שהגרמנים נסוגים. במצוקה ובאווירת צער עד שהגיע הצבא האדום
דפקו בדלתות וביקשו , הרוסים השתוללואך החיילים . פרחיםבקיבלנו אותם , הייתה שמחה גדולהלעיר  נכנסו הרוסים

 .להוואלכ
  

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

 קיבל עבודה מהמפלגה בהמשך.  גלנטריה-אבא פתח לתקופה קצרה חנות .החזירנו לנו את הרכוש שלנוונגמרה המלחמה 
  .הם ידעו שהקומוניסטים אוהבים יהודים, פתאום כל האויבים נהפכו לחברים, למההאנטישמיות נע .הקומוניסטית

 אחי נסע 1946בשנת  . סיימתי תיכון ואחר כך למדתי שנה וחצי באוניברסיטה מתמטיקה ופיסיקה,חזרתי מיד ללימודים
  .ות הייתה היחידה שנשארה נפש5 עלו לארץ כל היהודים בעירנו ורק משפחתנו שמנתה 1948בשנת . לרומניה ללמוד רפואה

-ב .נו לסיום לימודיו של אחיי גם כן אך חיכות לנו המשפחה מארץ ישראל החלו להעלות בנו את הרצון לעלההמכתבים ששלח
 אך ות ארצהאחרי שנפטר החלטנו לעל .25בן והוא מחלתו מ הוא נפטר .חלה בדלקת מעיים וחזר הביתה לבולגריההוא  1952

" ארצה "הכאשר קיבלנו את האישור נסענו דרך יוגוסלביה לאיטליה ומשם באוני.  אלא רק לאחר שנה וחצילא קיבלנו אישור לכך
  .שק את האספלט בחיפהיאבי מרוב אושר ירד מהאונייה ונ ,9.03.1953 -הגענו לישראל ב

  



 

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

אבא החל למכור ירקות  .חבריו של אבי עזרו לנו מאוד להתאקלם .כל משפחתי שהתה בחיפה ולאחר מכן עברנו לכפר יבנה
 חברים סידרו לה עבודה בבית ספר .אימא הייתה שבורה נפשית אחרי מות אחי . במושבגדל ירקותמשהיה שהיה לוקח מאחיו 

   .עוזרת בביתה של המנהלתכ, "תעיינו"לחקלאות 
שבתאי בעלי עבד . במחנה העבודה שבבולגריהמימי המלחמה  התחתנתי עם בחור שלמרבה הפלא אבי הכיר עוד 1954-ב

 בסוכנות 1955-1960אני עבדתי בין השנים . עברנו לגור בבאר שבעואנו , בדרום כמנהל עבודה" סולל בונה"בחברת הבניה 
   . עבדתי במכון המחקר של אוניברסיטת בן גוריון2005שנת  לאחר מכן עד .היהודית
  . נכדים6מהם יש לנו .  ילדים רינה ויוסי2יש לנו 

החלו לעלות בי זיכרונות רבים מימי המלחמה לפיכך החלטתי לעבור לדיור . הבדידות מאוד קשה לי. 2003בעלי נפטר בשנת 
מתנדבת בארגון של , אוהבת לשמוע הרצאות, מבצעת עבודות יד, םוכיום בזמני החופשי אני מתעמלת כל י .מוגן ברמת אפעל

  .ייקבלת שבת ונהנת מנכד
  
  
  

  שרה דזבסרוב: ראיון
  2009ספטמבר . רמת אפעל

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



