"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי:
חוה רבקה

שם משפחה:
שפע

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים
בלועזית
שם נעורים:
שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה:
Zukerman
צוקרמן
צוקרמן
בלועזית
שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה:
תאריך לידה:
מין:
Hava Rivka
חוה רבקה
ז  /נ 10/02/1927
בלועזית
מקום לידה )ישוב ,מחוז(:
ארץ לידה:
Paris
פריז
צרפת
שם פרטי ושם נעורים של האם:
שם פרטי של האב:
מינדל גולדברג
אברהם
שם נעורים של האישה:
שם פרטי של האישה/הבעל )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:

מגורים קבוע לפני המלחמה :
פריז רובע 4
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:
בית ספר יסודי
מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ(:
נדודים ומסתור ברחבי צרפת
האם היית בגטאות? אילו ומתי?

בלועזית

Paris
מקצוע לפני המלחמה:

ארץ המגורים:
צרפת
חבר בארגון או בתנועה:

האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:
ביזונסה  -צרפת
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות בדרך לארץ:

תאריך השחרור:
10.1944
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?
פריז
שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:
שנת עליה:
2001

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

היינו חמישה אחים בבית ,הבכור יעקב ,אני השנייה .אבא היה רפד ואימא הייתה תופרת עלית .גרנו ברובע היהודי .למדתי
בביה"ס לא יהודי .בבית שמרו מסורת ,חגגו חגים ,אך בשבת עבדו כרגיל כי זו מדינה של גויים .לעיתים היינו הולכים לפעילות
בבית הכנסת .בבית דיברנו יידיש.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
אבא התגייס לצבא בהתנדבות בשנת  .1939סבא היה מגויס עד  .1941בשנת  1942אחי הגדול יעקב הלך לראש העיר לבקש
תעודת תושב בשביל לעזור לאימא .ראש העיר שלח אותו לאושוויץ ושם הוא נספה .אני הייתי אז בת  12וסיימתי ביה"ס יסודי.
ברחנו כל המשפחה למחוז מזרחי בצרפת ,חיינו אצל חברה בכפר עני בסביבה של גויים .לא סבלנו בכפר כי השכנים היו
נחמדים .לאורך כל המלחמה נדדנו בכל צרפת .כל האוכלוסייה נדדה ,לא רק היהודים .בתחילה כל התושבים באזור פריז ברחו.
לאחר מכן משנת  1942הייתה אנטישמיות מול היהודים ,הגרמנים חדרו לצרפת .היינו צריכים ללכת עם טלאי צהוב.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
מיד לאחר המלחמה אימא שלחה אותי לקרובי משפחה בבלגיה ,שם למדתי יהלומים .פגשתי שם את בעלי ,שבזמן המלחמה
שהה בברית המועצות .עברנו יחד לארה"ב .נולדו לנו שם שני ילדים .בתקופה מסוימת חזרתי לאירופה ולפריז ,שם נולד בננו
השלישי .הבת הגדולה עלתה לארץ לאחר שהתחתנה .כל השנים בעלי ואני גרנו בצרפת.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
בשנת  2001עלינו לארץ ,למושב קשת שברמת הגולן .כל ילדיי מתגוררים בגולן -בקשת ובקצרין .יש לי ארבעה עשר נכדים
וחמישה עשר נינים.

ראיון :נירית חבשוש
מושב קשת .פברואר 2012
עריכה :קרן אלמוג

