
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  בלה :שם פרטי   רבינוביץ :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, לה אינה נוגעת אלייךבמידה והשא                                  

  Treysler בלועזית                                   טרייסלר: איתו נולדתישם משפחה 

 
:                  מין                            Bella בלועזית                                              בלה :איתו נולדתישם פרטי 

 נקבה
   :לידהשנת 

1940 
  פודולסק- מוגילב:  עיר לידה

                                                              

      בלועזית
Mohyliv-Podilskyi                   

 אוקראינה :ארץ לידה

  טרייסלר :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  וינוקור :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                  פודולסק-מוגילב: לפני המלחמה ום מגורים קבועמק

              

   בלועזית
Mohyliv-Podilskyi                    

 אוקראינה :ארץ המגורים

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מלחמההמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית  מוגילב: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

  מוגילב :נודע לך כי הנך אדם חופשי המקום בו

 
  03-1944:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )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

  

 

  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(
                                                                                                                                          

 - העיר נכבשה בידי הצבא רומני כשהייתי בת שנה 1941ביולי  .פודולסק- בעיר מוגילב 25.05.40 -נולדתי באוקראינה ב

נשארו , תושבים מהעיר בעזרת הצבא האדום וכל תושבי המקום חויבו להתגייסהעוד בפרוץ המלחמה הוציאו את . הגרמני
אלישע  אחי הקטן נולד 1941בנובמבר  .כי אמי הייתה בהריון גם אנחנו נשארנוו בעיר רק מבוגרים ואנשים שלא יכלו ללכת

כל , של רומניההעיר עברה תחת שלטונה . את אבא שלי גייסו לצבא האדום בתחילת המלחמה .בנס גדול הוא נשאר בחייםו

אני לא זוכרת הרבה מהגטו כי אני הייתי ילדה קטנה ונשארתי קרובה לאמא  .הם והוכנסו למחנות הגטותיהיהודים גורשו מב
 . הסיפורים של אמא שלי אבל זוכרת את   ,בכל התקופה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , מחתרתבפעילות 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
  

ולא   הגטו היה מגודר בגדר עם חוט תיל . עירההספיקו לעזוב את   ואת מי שלא, שבסביבה הגרמנים ריכזו את כל היהודים 

וירו או תלו  הכו הם, הגרמנים התנהגו באכזריות רבה .שושה לבגדליהודים שבגטו צירפו כוכב צהוב מ. היה אפשר לצאת

על היהודים נאסר חופש התנועה  .נוצלו בעבודה קשהכולם האוכל היה גרוע מאוד ו .אפילו הקלה ביותר - על כל עבירהאנשים 

ונים לשליטת במחנות הריכוז שהיו נת .ועל כולם חלה חובת עבודת כפיים, תכתבות והם רוכזו בגטאות ובמחנותהוה

היו תנאי מחייה ירודים  .בגטו נרצחו עשרות אלפי יהודים ורבבות נוספים נספו כתוצאה מתנאי החיים הקשים נדרמריה'זה
הכי . כלל היגיינהתנאי  ללאו התעללויותחשיפה ל, הגבלות בלתי אפשריות, ומחסור במזון רעב, צפיפות רבה -באופן קיצוני 

והצלחנו לשרוד עד  1944בגטו חיינו עד לשנת  .והרבה מתו מרעב הם לא יכלו לעמוד בתנאים הקשים הללו . קשה היה לילדים

  .הנאצים בידיהורג פרטיזנים הצילו אותנו יום לפני שהיינו צריכים לצאת לש

  

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

סיימתי אחרי ש .לאחר מכן הרבה שניםעוד שם   נתנו לנו בית וחיינו, מזרח הרחוקעברנו לגור ב 1946מלחמה בשנת הבסוף 
גם ובית ספר מקצועי בתחום שיווק וכלכלה שם סיימתי . פודולסק-לעיר מוגילב ,קום הולדתיבית ספר תיכון חזרנו למ

עיר רוסטוב עברנו לגור ב .אלכסנדר ניב יהואחר  אלה  בכורהה יבת ההתחתנתי ונולד 24בגיל . תחום הזהאוניברסיטה ב

היינו משפחה . י עבד במשרדי בינויבעל .בעיר רוסטוב" אוניברמג"במרכז מסחרי  עבדתי כמנהלת לוגיסטיקה .שברוסיה
ונשארתי לטפל , שהיו לי שםותק הושנות  30 את, בגללו עזבתי את עבודתי .ת עד שגילו לבעלי סוכרת ומחלת לבמאושר

וא עבר התקף סוכרת עקב בעיות ולחץ בעבודה ה .ועזרתי לו להתמודד עם כל הקשיים במשך שנתיים הייתי עקרת בית  .בו

ות ארצה בכדי שכאן יהיה יותר קל לעל יאמרו לכל קרוביי ו לאחר מותו של בעלירנו תקופה מאוד קשה עב .ודום לב ונפטר
   .לאבארץ ישר היוכבר גם המשפחה של בעלי . להתחיל מחדש

  

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

  ):לדורות הבאים
  

יום אני גרה עם בני כ .באולפן ללמודהתחלתי ו   נשארתי עקרת בית .בגיל פנסיההייתי כשעליתי עם בני לישראל כבר 

ת עליהם עד שההורים שלהם מגיעים שומר ,ת הספרם כאשר הם חוזרים מבייכל צהריב נכדייאני מקבלת את  .ומשפחתו

  .ונותנת להם את כל החם שבליבי

  

  'אלכסנדרה רבינוביץ: יוןרא

  2013נובמבר , אשדוד


