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  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  לוינסקי

   :שם פרטי

  שמואל

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                            לוינסקי

                                              בלועזית
Lewinski 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  מולק

                                  בלועזית
Mulek          

:                     מין

    נ/ז
   :לידהשנת 

1933 
  :  עיר לידה

                                                              

       בלועזית
                                           

  :ארץ לידה

 פולין
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יצחק

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 חוה -אוה
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 פולין
   :לפני המלחמה אקדמיתואר /השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1950  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  ארצה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אבי . גרו גם כן בולודלוק אחים והאחות של אביוששת האחיה של אימי , ל"שמחה רחל ז סבתי .בעיר ולודלוק, דתי בפוליןנול

: גרנו חמש נפשות ולודלוקבדירתנו ב. ומצבה הכלכלי היה טובמשפחתי עסקה במסחר . ואימי הייתה ציונית" בונד"היה איש 

אני . ל"כמו כן הייתה לנו עוזרת בית ושמה היה פרידה ז. מולק, אחי מאיר הבוגר ממני בחמש שנים ואני, אבי יצחק, אימי חווה

  .דיברנו ושרנו בעברית והשתתפנו בהצגות, הלכתי לגן ילדים יהודי בו שמה של הגננת היה דודה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

או  בריחההשתתפות ב, במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, שגירו(

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

  

לפני הפלישה ברחנו מביתנו וגרנו . פרצה המלחמה והגרמנים כבשו את פולין - 'בה רשמו אותי הורי לכתה א, 1939בשנת 

וכל  ביתנו נפגע מפגזכאשר חזרנו גילינו כי ארע לנו נס שנשארנו בחיים מאחר ו. רדכי במרכז העירבאופן זמני אצל דוד מ

י נאצים וכעבור זמן מה גם אנחנו "אבי עזב את פולין כבושה ע. חזרנו לדירתנו וחיינו ממכירת מזון שנשאר בחנות. רכושנו נשרף

  .וורשה הכבושה, יר הבירה של פוליןזבנו את העיר ולודלוק וגרנו בעע

הדרך הייתה מסוכנת והגבול היה , העביר אותנו לצד הסובייטיאבי שלח לנו מורה דרך ש, צפיפות ורעב, בוורשה סבלנו מקור

סובייטי אשר ידי איש בולשת  בצד הסובייטי נתפסנו ואימי נחקרה במשך חודש על. סגור הן מהצד הסובייטי והן על ידי גרמנים

, לאחר חיפושים רבים, הגענו לעיר ביאלסטוק ושם. חנו לעבור את שני הצדדיםהצל הקשיים למרות. החליט לשחררה לבסוף

  . שנאסר על ידי הסובייטים ושוחרר גם הוא מצאנו את אבי

ללא מזון וללא פרטיות , שם גרנו בצריפים, שלחו אותנו בתנאים גרועים ביותר למחנה עבודה בסיבירלאחר האיחוד המשפחתי 

. ם עבדו במשך עשר שעות בכריתת עצים וענפים ביער וחלו במחלות עקב תת תזונהנשים וגברי. בין המשפחות שגרו בצריף

כמו כן השלטונות אפשרו למי שהיה כסף ללכת לכפר הסמוך ולקנות . למזלנו מסביב למחנה היה יער ובו פירות יער ופיטריות

  .שוחררנו ממחנה העבודה בסיביר ונסענו לקורגיציה באסיה התיכונה ומשם חזרנו לפולין החופשייה והדמוקרטית. יםמצרכ

  

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  

אחד . פחתו של אבי נספו במחנות ההשמדהמשאחיו וכל . ין'צ'שצכאשר חזרנו לפולין גרנו מספר חודשים בעיר נמל בשם 

שקלנו לעבור לגרמניה ומשם לישראל אך בשלב מסוים אבי החליט . מודרנית גריסיםתחנת הוריש לאבי , האחים ושמו אברהם

בה קיבלו , 1950ספר פולני והייתי פעילה בתנועת נוער ציוני עד שנת  אני למדתי בבית. להישאר בולודלוק ולנהל את התחנה

   .הורי אישור לעלות לישראל

  ל לעתלית ולבסוף לרמת ישי בעמק יזרעאמשם הגענו , מחנה המעבר לעולים ליד חיפהבחודש מרץ הגענו ל

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  

גידלתי פירות וירקות בגינה קטנה שהייתה . ל"עד גיוסי לצה, ברמת ישי עבדתי בתור חקלאי במושב עובדים נהלל כשנה וחצי

ומאוחר יותר שרתי בחיל התגייסתי לחיל התותחנים  1951בשנת . ך אצל מורה פרטית"לנו ברמת ישי ולמדתי עברית ותנ

  .הרפואה

ם "ל עבדתי בבית חרושת לעורות וכשנה וחצי לאחר מכן התקבלתי לקורס טכנאי רנטגן  בבית חולים  רמב"מצה כששוחררתי

  .שם עבדתי ארבעים ושתיים שנה, עם סיום הקורס התחלתי לעבוד בבית חולים כרמל בחיפה. וסיימתי אותו בהצלחה 

רבקה הייתה מחנכת ויועצת בחטיבת ביניים ברחוב . גרנו בחיפה במשך שלושים ושש שנים ,בקהנשאתי לר 1963באוגוסט 

יש לנו שלושה ילדים ותשעה נכדים אותם גידלנו , היום אנו מתקרבים לשנת יובל לנישואינו. מסדה במשך שלושים וארבע שנים

  . בעושר ובאושר

  

  

  משה כהן: ראיון

  2013ינואר , חולון

  


