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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  רבינוביץ

  :שם פרטי

  פניה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  

 בלועזית
  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  פניה

  בלועזית
Fania 

:                     מין

 נקבה
  :לידהשנת 

1934 
  :  עיר לידה

  קרימינציג

  בלועזית
Kriminzig 

  :ארץ לידה

 אוקראינה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יעקב

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 )אנה(חיה
  :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  קרימינציג

  בלועזית
Kriminzig 

  :ארץ המגורים

 אוקראינה
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

  .באוזבקיסטן טשקנט: 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
  

  טשקנט :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנתעליה

  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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
  

  .אני לא זוכרת כל כך לפני תחילת המלחמה אבי היה מנהל של בית קפה חיינו ברמה טובה ולא היה חסר לנו כלום

  

  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
  

  

ם אמא בתיאטרון ופתאום פרצה מהומה ואנשים קראו למנהל עהייתי . 6הרגע שאני זוכרת שבו התחילה המלחמה הייתי בת 

ל הרגע הבא שאני והייתי קטנה אני לא זוכרת הכ. שהתחילה מלחמה זה מה שאני זוכרתהמנהל יצא ואמר . וסגרו את האולם

ם שלהם ריההורים לקחו אותנו למכובא לקח אותי על הידיים ואמא את אחותי התחילו להפציץ את העיר שלנו אזוכרת הוא ש

כנסים בונקר שבכל הפצצה היינו נ/מנהרה חפרו התושבים באזור הזהיץ צעד שהתחילו להפ. באזור שעוד לא הפציצו שגרו

  ורק אחרי שהוא נתן לנו אישור התחלנו בבריחהוב את העיר בלי אישור מראש העיר ואסור היה לנו לעז. לשם

 .  

ה במשך כל הדרך היה הלכנו ברגל עד פלטב. יה המזוודותמשפחות לסוס הייתה קשורה עגלה שעל 30היה סוס אחד ל

וכל פעם שהיה הפצצות כולם היו בורחים לכל הכיוונים ורק אחרי שהיה נירגע  כל האנשים שברחו הלכו ביחד בכביש.  הפצצות

ילדים שאיבדו את הוריהם ואז הם רצו לאורך הכביש וקראו  היואחרי ההפצצות  . בצעידה היינו חוזרים לכביש וממשיכים

באחד הימים . התחיל החורף והגשמים ולא יכולנו ללכת בנעליים כי כל הדרך הייתה בבוץ אז הלכנו יחפים . בשמותיהם

שים שצעדו אנהגענו לאיזה כפר וישנו שם ברפת עם כל ה. ונשארנו חסרי כל תם המזוודוהסוס שהיה איתנו ברח לנו ע שהלכנו

החלטנו . אמרתי לאבא שלי שאני לא רוצה ללכת לפלטבה כי אי אפשר לדעת אם העיר בשליטתנו או בשליטת נאצים. איתנו

  . שמחנו עם הסוס ומאודלהסתובב ולחזור ובדרך ראינו את השכנים שלנו יחד 

  

במהלך הדרך כל השכנים קנו עוד  . אבא שלי היה אתנו ולא בצבא מפני שהוא היה חולה במחלת ריאות ולא היה יכול לשרת

רצינו להגיע לחסקוב מפני שם . קלה ילדים לא הלכו ברגל אלה היו על העגלה והדרך נהייתה קצת יותרסוס ועגלה ואז חלק מה

הגענו לגשר ישן ורעוע ופחדנו שהוא יתמוטט בזמן שכולם עליו אז החלטנו לשבת על . הייתה תחנת רכבת פעילה הכי קרובה

כאשר הגענו לתחנת הרכבת לא . ובסוף הצלחנו לחצות את הגשר מבלי שיתמוטט, שהסוס יעבור בדהירה את הגשרהעגלה ו

אבא שלי הצליח להכניס את אחותי הגדולה דרך חלון הרכבת אבל כשראינו שאנחנו . לעלות מפני שהיה הרבה אנשים ויכולנ

אמי ואבי  ,אחותי הגדולה ,לאחר כמה ימים עלינו על רכבת אני . לא יכולים להיכנס ביקשו שיוציאו לנו אותה דרך החלון בחרזה

 היו בדרך. אמי ואחותי ישנו על הרצפה ,נסענו מזרחה היה צפוף מאוד ברכבת אני זוכרת שאני. סבא וסבתא )שהייתה בהריון(

 טשקנטימים נסענו לעיר  הרי אורל ולאחר כמהבסוף הגענו לל. עהפצצות וכל הפצצה עצרו את הרכבת וברחנו החוצה עד שיירג

  . באוזבקיסטן ושמה נשארנו לגור

  

אני זוכרת שהתחלתי ללכת לבית הספר בטשקנט . הייתה קהילה יהודית גדולה מאוד שהגיע בעקבות המלחמהבטשקנט 

גדים ע החורף הפסקנו כי היה קר ולא היה לנו ביגהתחלנו ללמוד וכשה. עט מקום לשבתוהכיתות היו עמוסות מאוד ולא היה כמ

שמענו שם ברדיו שהעיר שלנו שוחררה ואמי רצתה לחזור אבל אבי התנגד ואמר שאין לאן לחזור וכל העיר . חמים ללכת איתם

  . הרוסה

  

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

  



 

כשהיה את הסיפור עם הרופאים של סטלין אז הכיתה שלי הייתה נגדי ורק  52היחידה בכיתה שלי ובשנת  ההייתי היהודיי

לאחר שסיימתי את בית הספר רציתי ללמוד . חברות שלי אמרו לי לא לדאוג ואם יעשו משהו ליהודים הם יחביאו אותי

  .טשקנטללמוד פיסיקה ומתמטיקה בבאוניברסיטה במוסקבה אבל אבא שלי אמר לי שלא יקבלו אותי ונשארתי 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
  

כדי לעלות לארץ היה צריך להשתמש בחוק השיבה ואז מישהו מהארץ היה שולח לנו מסמך שאתו הינו מקבלים אישור 

היה סחר חליפין אם ארצות שונות כלומר רוסיה הייתה מקבלת קמח מקנדה  70בשנות ה. מהממשלה הרוסית לעלות לארץ

נותנים אישור אף פעם לא נתנו לכל המשפחה תמיד לא נתנו  גם כשהיו. ובתמורה הייתה נותנת ליהודים אישור לעלות לישראל

  .  לכרמיאל ומשפחתי חיה במרכז הארץ 91אני הגעתי לארץ בשנת . למישהו או להורים או לילדים

  

  

  

  

  

  2013דצמבר , כרמיאל: ראיון


