
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית   @pmo.gov.ilinfovatikim:  ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: בפקס או   49003פתח תקווה  10437. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

                                    .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  רינשטיין :שם משפחה

  

  חיים :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, והשאלה אינה נוגעת אלייךבמידה                                   

           רינשטיין: איתו נולדתישם משפחה 

                                            

                                              בלועזית
Rainshtain 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  חיים                                                    

   בלועזית
                                           

Haim 

:                     מין

   זכר 
   :לידה שנת

1932  
 

  דרבין:  עיר לידה
                                                              

 רומניה :ארץ לידה                                               Darebin בלועזית

  פישר רינשטיין :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  גולדה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    דורוחוי: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
 Dorohoi                                        

  רומניה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

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

   בלועזית    מוגילב פודולסק   ציין את שמו, במידה והיית בגטו
             Moghilev Podolski                                                                                                                             

  בלועזית                              ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

                                                                    רומניה, דורוחוי :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1944:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו עקוריםבמידה והיית במחנה 

 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

1951  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  טרנסילבניה



 

  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                                                                                                                                            
 

לעיר  בגיל שנתיים הוריי עברו ביחד איתי ועם אחי ואחותי. 1932לאוגוסט  9אני נולדתי בעיר דרבנין ברומניה בתארך ה

  .אמי ואבי עבדו במכירת ירקות ועסקו בפרווה ומזה התפרנסו ופרנסו אותנו. דורוחוי

  

  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
  

 
משפחות לרכבות אשר הביאו אותנו לאגם  300-400אחי ואחותי ביחד עם עוד כ, הרומנים העלו אותי את אמי 1940בשנת 

 .שנים 5-באגם העבירו אותנו לסירות ומשם לקחו אותנו לגטו במוגילוב אשר באוקראינה שבו היינו כ. גדול
  

י "בכל אותה תקופה היינו עצורים ע. קילומטרים 25כ הרומנים הוציאו אותנו לצעידה שבה הלכנו כל יום 1944באמצע שנת 

רק כאשר הגענו לדורוחוי גילינו . רומניה, לא ידענו להיכן אנחנו הולכים ולבסוף הגענו לדורוחוי. הצבא והשלטון הרומני

  .שאבי נפטרשהיה ארגון יהודי " הקומיטת"י "כאשר הגענו לרומניה נודע לנו ע. שהמלחמה נגמרה וגילינו שאנחנו משוחררים

  

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

  

 
הייתי הלך לבית ספר יהודי שבו הייתי לומד תורה ובמקביל גם , בנוסף. לאחר המלחמה התחלתי ללמוד בבית ספר עממי בעיר

  .עד שעליתי ארצה עבדתי במקצוע כחייט. שעות ביום 12הייתי לומד כ. למדתי את המקצוע חייטות

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

 
בהתחלה שיכנו אותנו במעבורות . אשר הגיע לנמל חיפה "טרנסלבניה"אחותי ואחי עלינו ארצה באוניה , אמי, אני 1951בשנת 

שירתי  1951-1953, באותם השנים .עברנו למעבורות בקרית נחום 1953בשנת  .1953בכפר חסידים שם גרנו עד שנת 

 .שנים 10לאחר שהשחרור מהצבא התחלתי לעבוד בבניין ועבדתי בעבודה זו . בצבא
  

התחתנתי עם דבורה ועברנו  1968בשנת  .יבלנו מהסוכנות היהודית בקרית אתאבמהלך אותו זמן עברנו להתגורר בדירה שק

שם עבדתי את , התחלתי לעבוד בנמל חיפה בתור סבר 70בתחילת שנות ה .נולד בני שלומי 1967בשנת . לבית משלנו

  .הפנסיה

  

  2014אפריל , אתא  –קריית , מאיה איבינצקיה: ראיון 

  


