
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  רובשיץ :שם משפחה

  

  רבקה \רגינה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           אלמרסקה: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Almrska  

 
  רגינה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Regina                                          

: מין

                    נקבה

 

  1926 :לידהשנת 

 

   קליש: עיר לידה

  

       בלועזית
Kalish 

  פולין  :ארץ לידה

 
  אלמרסקה יצחק זליק :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

   שקוץ אסתר מלכה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     קליש  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Kalish 

  פולין  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  בריתגימנסיה ע

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה 

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  תנועת נוחם 

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  שררוז ,'דזגטו לו, וורשה              )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית  'דזגטו וורשה ולו:  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

        Ghetto Warsaw and Lodz                                                                                                                             

:  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
    -ברגן בלזן  –ברמן  –יץ ברקנהו אושוו

   

  בלועזית
Auschwitz Brakna - Bremen - Bergen Belsen  -  

                                                                   ברגן בלזן  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   15.04.45: תאריך השחרור

 
  עתלית -קפריסין :  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  



 

בקפריסין : ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  1945ב

  

  :עליה שנת

1946 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "תריאל יפוכ"אוניית 

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אהב אותי מאוד ואני  הכל שבוע אח שלי שמואל אלמרסק, יםהינו עוזרים תמיד לאנש,היו תמיד אורחים בבית, גדלתי בבית חם

אני אהבתי לשחק , בקיץ הינו נוסעים לכפר וינרי הינו משחקים טניס, אותו הוא תמיד דאג לי ולקח אותי עם חברים שלו לסרט

מא תמיד הזמינה יא, מתפרה עם מעילי גשם הייתה חנות גדולהורים שלי חנות אח שלי היה שקט ולמדן הייתה לה, בכדור

  . מא שלי הייתי מאוד מחוברתיאני לא הייתי אכלנית גדולה אבל היה הרבה אוכל טעים ולא, אורחים

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

ברחנו מביתנו בקליש לכיוון וורשה בדרך לוורשה נכנסנו לנחל גדול כדי לחצות אותו ושם חיכו לנו הגרמנים הם תפסו  1939ב

תפסו  ..דבר אחד וזה שאחד הגרמנים תפס תינוק והטביע אותו בנחל חלק מהאנשים וניסו להטביע אותנו אני לא אשכח משם

שם לקחו אותנו  'זמן מה העבירו אותנו לגטו לודזואחרי  14נערה בת  רק הורי ואחי ולקחו אותנו לגטו וורשה הייתיאת אותי 

   .במתפרה מא ואבא לקחו לעבודיאותי את א ,את אח שלי לקחו להיות מתורגמן כי הוא ידע גרמנית .לעבודות

  

, יץוואלינו הגרמנים ולקחו אותנו לאוש עד שהגיעו, הסתתרנו במרתף של המתפרה', עד שהתחילה מתקפה על האזור של לודז

מא ואבא יגם שם הפרידו אותי מא, שם סיפרו לי שירו באח שלי בטענה שידע הרבה סודות על הגרמנים, יץ היה הכי קשהוובאוש

, משם העבירו אותי לנמל ברמן לנקות הריסות, מא שלךיזה אחד הגרמנים אמר לי שם א באחד הימים ראיתי עשן ושאלתי מה, 

  ,ומשם לברגן ברזן

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

הייתה הסתכלתי עליו וזו ) בעלי היום(היה חורף וקר וחילקו לנו פחמים כדי להדליק ולהתחמם המחלק היה שלמה , הייתי בברגן

  תריאל יפו ית כעלינו לארץ באוני 1946למה ב בומשם כבר הייתי יחד עם ש, ממש אהבה ממבט ראשון

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

ועשיתי ) תעשיה צבאית(והתחלתי לעבוד בתעש , התחתנתי עם שלמה וגרנו בתל אביב בדיזינגוף אצל בת דודתי 1948ב

  .ייס לצבאמשכורת יפה אפילו יותר משלמה שהתג

 

  2013נובמבר , כפר סבא, יוחאי שטרית :ראיון

  


