
 

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

 
 שם משפחה ושם פרטי כיום

  :שם משפחה
 רבקה

  :שם פרטי
 אפשטיין

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

:           איתו נולדתישם משפחה 
      דומובסקי

                                              בלועזית
 

Domovsky 

: איתו נולדתישם פרטי 
 רבקה

  בלועזית
Rebecca                                           

:                      מין
 נקבה

  :לידהשנת 
1932 

:   עיר לידה
 וילנה

      בלועזית
Vilna                                            

 :ארץ לידה
 פולין 

: של האב ושם משפחה שם פרטי
 מרדכי דומובסקי 

: שם פרטי ושם נעורים של האם
 שרה שניידר

                                                 :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 וילנה

  בלועזית
Vilna 

: ארץ המגורים
 פולין

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

 יסודית 

  :המלחמהמקצוע לפני 
   (מורה, סנדלר, תלמיד)

 תלמיד

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

  וילנה :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
               (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                                                    

   :ציין את שמו , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
 בגרמניה מחנות עבודה באסטוניה ומחנה ריכוז שטוטהוף

  בלועזית
Vivery Labor Camp, Karstebo Labor Camp, 
Dundagen Labor Camp, Stutthof Concentration Camp 

 

                                                                     :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 גרמניה, נוישטט

 :  תאריך השחרור
03/05/1945 

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

 אוסטריה

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 ווילנה 

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
1946 

: עליה שנת
 

1946 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 קטרל יפה
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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

 )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)
 [אריה] לייב)ושני אחים (כיומרים ואנ ,פסיה) אחיות שלושהיינו . נולדתי לבית דומובסקי בו היו חמישה ילדים ואני הקטנה מביניהם

עד  .הבווילנהייתה לי דודה שחיה עם בעלה וחמשת ילדיה . הייתה עקרת בית ואבי עבד במחסן עצים( שרה)אמי . (ומאיר
אבי היה אדם מסורתי שנהג להתפלל ולפקוד את בית הכנסת כך שחגגנו את כל . ('עד כיתה ב) המלחמה למדתי בבית ספר עממי

תה מרסקת את הגזר ובמיץ שלו יאמי הי ,חיינו בצניעות .פיש חגי ישראל כהלכתם עם כל המאכלים המסורתיים כגון גפילטע
אחותי עסקה בתפירה ואחי מאיר עבד , אחי הגדול לייב עבד אצל נגר. הייתה אופה חלות כאשר לא ניתן היה להשיג ביצים

. ם"במפעל להלבנת סכו

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר
השתתפות , 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 בהתנגדותבריחהב

הם אסרו עלינו ללכת על  .הלווילנהגרמנים נכנסו , 1941 ביוני 21-ב, לאחר מכן. תחילה הנאצים היו מפציצים את העיר מהאוויר
נאלצתי להפסיק .  על בגדינו מקדימה ומאחורענוד לחויבנוהמדרכות אלא על הכביש בלבד ובדרשו מאיתנו להכין טלאי צהוב אותו 

 ישבנו בפחד בתוך הבית ומיעטנו לצאת משום שהגרמנים נהגו לתפוס אנשים ברחובות ולקחת. את הלימודים ואבי הפסיק לעבוד
כשהגענו לשם אמרו לנו שאין מקום ולקחו אותנו .  הועברנו כל המשפחה לגטו וילנהמסויםבשלב . למוות/אותם לעבודת פרך

אבי עבד בבית , למזלנו .מיםללא לא אוכל ולשם ישבנו במשך יומיים על רצפת הבטון Lukishki  מרחק גדול ברגל לבית הסוהר
היו לנו קרובי משפחה . חרושת לנשק אצל הגרמנים והמנהל שלו הכירו היטב ולכן הציל אותנו בכך שהוציא אותנו מבית הסוהר

 . לנו לגור אצלם עד שנקבל מקום אחראפשרו ולכן הגטושביתם היה בתחום 

לאחר מכן . שמל וישבנו בשקט עד שהם עזבו את המקוםחסגרנו את ה .אני זוכרת שביום הכיפורים הגרמנים ביצעו את האקציה
. מעט תפוחי אדמה ובשר סוסים, פעם בשבוע חילקו אוכל שכלל לחם. עוד משפחה נוספתהתגוררה משפחתנו וקיבלנו חדר בו 

אחי לייב עבד אצל  ,הרכבתחנת אחותי הגדולה פסיה עבדה בת. נו עץ ועליה ישנו כולחתיכתבביתנו לא היו מיטות אז לקחנו 
לאחר זמן מה  .תפסו אותו שוטרי הגטו והכו אותו קשות עד שריאותיו נפגעו ,אחי מאיר יצא מהגטו וכשחזר. היודנראט בתור נגר

 .כאשר הובילו את הגופה מחוץ לגטו ניתנה לנו האפשרות ללוות אותה רק עד שער הגטו. התקשה להתגבר על פציעתו ונפטר

מי שנשא מסמך ורוד היה נלקח למקום בו עבד בן . משפחתםעבור ורוד בצבע בגטו חולקו מסמכים בצבע צהוב לאנשים שעבדו ו
אבי  ,בסוף יום העבודה יום אחד.  יהודי וילנה גיא ההריגה של,ראמשפחתו ואילו מי שהסתובב ללא כל מסמך נשלח לפונ

אחותי ניסתה לברוח מהעבודה והצליחה להגיע לגטו . והאנשים שעבדו עמו לא חזרו לגטו והועברו למחנה עבודה באסטוניה
כשאבי כבר היה באסטוניה הגיעו אלינו ואמרו לנו לנסוע גם כן לאסטוניה ולפגוש אותו שם אך למעשה הייתה זו אמתלה . בחזרה

 בגטו וימשיכו ויישאראמי הייתה מיואשת ואמרה שאני ואחותי נלקח ביחד איתה למוות ואילו אחיי הגדולים . בכדי להעביר אותנו
בדיעבד נודע לי שהמעבר למחנה באסטוניה הציל אותי משום שבגטו וילנה בוצעה . אולי כך יצליחו להישאר בחיים ,לעבוד

לא היו מים חמים . באסטוניה ישנו על הרצפה והיה קור עז שגרם לשערות ראשי להידבק לקירבמחנה . סלקציה של ילדים למוות
לזמן קצר ומשם Vivigony  משם הועברנו למחנה. מה שמנע מאיתנו להתרחץ וגרם להיווצרות של כינים במחלפות ראשי

באותו הזמן היו לי פצעים עמוקים על  . וזכינו לבשל לעצמנו אוכלעבדנו במילוי של קרוניות בחול .Karsteboהועברנו למחנה 
לאחר זמן מה הועברנו למחנה עבודה .  משחה שעזרה באיחוי הפצעיםומרחו ליהידיים והרגליים והגרמנים לקחו אותי למרפאה 

Dundagen באחד . למשימה זו נלקחו דווקא האנשים החלשים ביותר ללא אבחנה בין נשים לגברים.  לבנות כבישהצטווינו שם
 .  בי קשותשהכהמראה  ,הימים במחנה תלו אדם לנגד עינינו

 בחמש בבוקר העירו אותנו .SSבהגיענו למחנה קיבלה אותנו חיילת . הוףטריכוז שטוהלמחנה לאחר מחנות העבודה הגענו 
הועברנו מצריף לצריף במחנה כשבסוף הועברנו לצריף שכלל דרגשים ושם ישנו . לצורך ספירה ולאחר מכן חזרנו לצריף שלנו

סטרה  ,האחראית לפתע הופיעה .אני זוכרת יום ארור בו בוצעה הספירה בבוקר ואמי ואחותי עמדו לידי. שלושה אנשים בדרגש
אתם עדיין יכולים : "נעצרנו על ידי החיילים שאמרנו לנו. אמי נלקחה משם ואני ואחותי רצנו אחריה .לאמי ואמרה לה שהיא זקנה

באחת . זרקנו לו מדי פעם לחם מעבר לגדר .מא כנראה כבר לא בחייםיבאחד הימים פגשנו את אבי ובישרנו לו שא". לעבוד
מא י נותרנו ללא א.מאז לא ראינו אותו יותר.  אך לא ירהלעבר אביאת הרובה כיוון  ,הפעמים הבחין בנו חייל בעמדת השמירה

חיינו בפחד יומיומי שמא יוציאו אותנו להורג וכל יום שעבר במחנה שטוטהוף . י הגדוליםי של אבי ואחםוללא מושג באשר לגורל
.  ימים היינו בלי מים ואוכלשמונה קטנות ובמשך לסירותאותנו העבירו כאשר התקרבו הרוסים  .מבחינתי היה עוד יום ששרדנו

 כאשר היו מעטים שנותרו והצליחו להוביל אותנו לעיר הנמל , בלב יםסירותהגרמנים שהובילו אותנו ברחו והשאירו אותנו ב
האנגלים החלו להפציץ את המקום מבלי . כאשר הגענו לחוף לקחו אותנו הגרמנים למגרש ונתנו לנו אוכל. נוישטט שבגרמניה

.  בסיוע של טנקים ושחררו אותנו מידי הגרמנים הם נכנסו3.5.1945-לתת לנו להגן על עצמנו וב



 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

 :(עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה)

 
בתחנת הרכבת פגשנו  . בכדי לבדוק האם עוד נותר מישהו ממשפחתנו בחייםהלווילנבתום המלחמה רצינו לחזור ברכבת רוסית 

. שנמצא בעיר ואמרו לנו שאין לנו מה לחזור כי גם ככה אין אף אחד ממשפחתנו המווילנהם הגיעו ברכבת , זוג שגר לידנו בגטו
הלכנו  .ברכבת משא ולא היה לנו לאן ללכת' הגענו ללודג .ושנצטרף אליה' אמרה שהיא לוקחת את הרכבת ללודגהאישה שפגשנו 

קחה אותנו ל, לאחר שלא מצאה אותם. חפש את ילדיה שבאה למצד אמיאל הבית הגיעה דודה שלי . נאספו כל הפליטיםלבית בו 
, וסלובקיה’בדרך לארץ נאלצנו לעבור בצכ .עם שאר הפליטים ולא באותו בית צפוף איתהעל  מנת שנישן ' לביתה בלודג

לבית  (לובה ובלומה) העבירו אותי עם עוד שתי בנות  בינתיים".סרטיפיקטים"באיטליה חיכינו שינפיקו לנו . באוסטריה ובאיטליה
  אנשי הבריגדה סייעו לנו לעלות על.' בעליה בארץברחנו והצטרפנו לקבוצה אחרת שחיכתה גם היא לעלות ל .יתומים בסלבינו

האנגלים החלו לשפוך . לקפריסין והובילו אותן עצרו אותנו האנגלים במהלך ההפלגה . איש800-כעליה היו , "קטרל יפה"אוניה  ה
ניגש ,שלאחר ששמע את המבטא שלי, באוניה בדרכנו לקפריסין פגשתי אדם שלא הכרתי. עלינו מים וגז מדמיע על מנת שנעבור

 והוא אמר שפגש אדם בשם מרדכי דומובסקי בגרמניה והוא נתן לי את המווילנהשבתי לו שאני  .אליי ושאל אותי מהיכן אני
 . והיא שלחה את המכתב לאביארץלאחותי שהייתה כבר באת הכתובת העברתי  .לתי לשלוח מכתב מקפריסיןוהכתובת אך לא יכ

בקפריסין קיבלתי את הסרטיפיקט שלי . 1949 בשנת ארץהוא עלה ל. נמצא בגרמניההמלחמה ו הצליח לשרוד אתאבי התברר ש
. על האוניה שהביאה אותי לנמל חיפהלבדי ועליתי 

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

 :(לדורות הבאים
 

במחצית הראשונה של . ובעידודם של חברי קיבוץ שריד הגענו לקיבןץ שמואל תחילה הגעתי לקרית, 1946עליתי לארץ בדצמבר 
גרתי עם אחותי שכבר הייתה נשואה בנחלת יצחק עד בזמן מלחמת השחרור . כל יום עבדנו בחקלאות ובמחצית השניה למדנו

שרגא  . עם מטבחון קטן כשהשירותים מחוץ לדירהדירת חדרגרנו ב, לשכונת מונטיפיורינו שהתחתנתי עם שרגא אפשטיין ועבר
 .!"?למה הלכתם כצאן לטבח: "שאמרנו לעברנוהתושבים הוותיקים לווה בניכור מצד תהליך ההתאקלמות בארץ . פחחבתור עבד 

מא של שרגא יעל שם א)גבעתיים שם נולדה בתי חיה להתגורר בעברנו  .(על שם אחי שנפטר בגטו)בני הבכור נולד בשם מאיר 
חיה ואברהם נסעו . (על שם דוד של בעלי שנספה אף הוא בשואה) אברהם לבננו השלישי קראנו. (שנספתה גם היא במלחמה

 .לפולין על מנת לנסות ולראות את גודל ועוצמת הזוועה אותה עברנו וחווינו

 !"חולזכור ולא לשכ"המסר שברצוני להעביר לדורות הבאים הוא 

 

 
 

 רני לוי :ראיון
 2013יולי , רמת גן

 


