
 

  "ְ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 . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

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

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  לוינסקי :שם משפחה
  

  רבקה :שם פרטי
  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            שטיק :שם משפחה איתו נולדתי

                                            

                                             Shtich בלועזית
  
 

  רונָיה  :שם פרטי איתו נולדתי

  

 Runia בלועזית
                                          

:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה

7.1.1938 
   זמושץ: עיר לידה

                                                              

     Zamochy  בלועזית

                                           

  פולין :ארץ לידה

 
  יחזקל :שם פרטי ושם משפחה של האב

  

  הניה ברנדוין :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    'זמושץ: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  
  Zamochy בלועזית

 
  פולין :ארץ המגורים

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
  

   :מקצוע לפני המלחמה
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

    ליד פרונזה - קירגיסטן, סיביר -אוקראינה: 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

   עצים בסיביר מחנה חוטבי
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  1945:  תאריך השחרור
 

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

 ֶאְנס

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  בפולין וורוצלב

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  קמפידוליה



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

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

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

  

  .בגיל פחות משנתיים ברחנו לכיוון רוסיה בעקבות התקדמות הגרמנים בתוככי פולין. בפוליןנולדתי 

עד לפרוץ המלחמה בין גרמניה וברית  נשארנושם , שלטונות ברית המועצות פינו אותנו לסיביר למחנה של חוטבי עצים

פחות המקומיות פתחו את בתיהן ונתנו לנו המשוהיינו שם עד סוף המלחמה . ד פרונזהלינסענו לקירגיסטן לעיירה . המועצות

  .ונשארתי עם אמי ועם דודי ודודתי 1942אבי נפטר בשנת . יהסהלכתי לגן שהקימה הקהילה הפולנית ברואני . לגור בביתן

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

לאחר שהייה של מספר חודשים . עזבנו את רוסיה ונסענו ברכבת עד מוסקבה ומשם לפולין לעיר וורוצלב 1945בסוף שנת 

כיה 'ול צהגענו לאחר בריחה דרך גב. התחלנו במסענו לכיוון אוסטריה או גרמניה שהיו תחת שלטון אמריקאי או אנגלי

לאחר שנתיים . רשת תרבותב למדתי בבית ספר. נתיים במחנה עקוריםושם היינו ש ,יד וינהעיירה ל, סְנאֶ עיר לאוסטריה ל

  .תחת השמות שלנובארץ תחת שמות בדויים וירדנו קמפידוליה עלינו על האונייה . התחלנו לעלות לארץ דרך איטליה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  

' התחלתי ללמוד בכיתה ד. רה ערבית בחיפהיאחר כך נכנסנו לדו וע הגענו לארץ לבית עולים ברעננהלאחר הפלגה של שב

אחר כך  .ל והייתי קצינה בפיקוד צפון"התגייסתי לצה. סמינרו ,תיכון ,סיימתי יסודי. ואמי עבדה כפועלת בכל מיני עבודות

, הקמתי משפחה לתפארת. אוניברסיטה גם סיימתי ללמוד במשפחה הקמת תוך כדי עבודה ו. שנים 34עבדתי כמורה במשך 

  .ץ לנחלה ולמשפחה וטוב לירהגעתי לא. בעל ושלושה ילדים וכיום תשעה נכדים עם

  

 

  הסיפור נכתב על ידי רבקה לוינסקי

  2012 וניי, רמת ישי


