
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  רבקה :שם פרטי  ברטקונסקי :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
   SIMELEVIC                     |          שימלביץ   :     המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 31.12.27 : ידהל  נ    RIVKA                                |רבקה  :        המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתדה                                                               מקום לי  :ארץ לידה
                   ליטא     VILNA                       |                 וילנה ):                מחוז, ישוב(

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 גניה    :נעורים של האם יצחק  :של האב

  הבעל   /פרטי של האישהשם   שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע   :ארץ המגורים
  לפני המלחמה                    

            ליטא      VILNA                 |             וילנה          ):                מחוז, ישוב(
  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון

  :  או בתנועה:                                   המלחמה   : לפני המלחמה
                                                        מקומות מגורים בתקופת המלחמה                           

                                                         ):                     ארץ, מחוז, ישוב(
                                                                                                                          

                                                                                                     
                                                                                     גטו וילנה? אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                              קייליס       ?  אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                          
                                                                                                                                              

                                                                  חינוף:        מקום  השחרור  : ורתאריך השחר
                                 8.3.45 

   חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
 גרמניה ?)ציין מקום(השחרור   כפר בגרמניה?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1957 :העליה

  גרימני: שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים

http://www.ledorot.gov.il/


  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, דהעבו, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .גרתי עם הוריי אחי ואחותי בוילנה
  .ואמא היתה תופרת כפפות עור לייצוא לאנגליה, אבא היה פקיד מנהל חשבונות

  .גרנו בין יהודים
  . יהודים בוילנה80,000היו 

  .חברות פולניותביניהם היו גם לי , היו לנו שכנים פולניים
  .שבע כיתות' עד כיתה ז" דיננזון"ש "ס יהודי ע"למדתי בבי

  .1941-התחילה המלחמה ב
  .אבל לא הספקתי, אני רציתי ללמוד בתיכון

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פקידים פעילות ות, זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  .הבית של סבא וסבתא היה בתחום הגטו.  כשהמלחמה התחילה12כ בת "הייתי בסה
  . ואנחנו עברנו לגור בבית של סבתא בתחום הגטו1917-סבא נהרג ב

  .ואבא מיד עם תחילת המלחמה נלקח עם כל הגברים ועד היום אנחנו לא יודעים לאן,  כמנקהאמא עבדה בשדה התעופה המקומי
  .אחי ואחותי, נשארנו עם אמא
  .רוב הזמן רעבנו. קיבלנו פעם ביום או לפעמים פעם בשבוע מעט מצרכים. אוכל לא היה

  .קמח שחור והכינה לנו כופתאות על מיםאמא השיגה לפעמים מעט 
ואני הייתי זאת שניסתה להכין אוכל ותפסתי את , אמא במסגרת עבודתה בניקוי שירותים נפגעה בידה ועברה ניתוחים וסבלה מאוד

  .ודה כדי שלא יפגעו בהמקומה בעב
  .שאפשרו לנו להמשיך לעבוד ולחיות" פתק צהוב"י היודנראט שנתן לנו תעודות שנקראו בתרגום "אנחנו ניצלנו מהגטו ע

 לקייליס שהיה מחנה כפייה פחדנו מאוד שיהרגו אותנו אבל במקום זאת העבירו אותנו, אחותי ואני יצאנו כקבוצה, אחי, אמא
  .לברלין, לפרוות שאת התוצרת שלחו לגרמניה בית חרושת –לעבודה 

רצו להעביר אותנו לקובנה אבל לא (אותנו העבירו לריגה . כ חיסלו גם את המחנה בקייליס והשאירו שם רק בעלי מקצוע"אח
את אמא לקחו כבר קודם לריגה והיא הצליחה להעביר לי פתק במשטרה שהיא בריגה וביקשה ממני למכור את היהלום ). הסכמנו

  .כדי שיהיה לי כסף לפרנס את אחי ואחותי
  .הורדתי את הטלאי והלכתי למכור לפולנים את היהלום, אני הסתכנתי

שיקרו לנו אבל כשהיינו במחנה קייליס . בעזרת אח של אבא שלי ששיחד שוטר יהודי הצלחנו אני אחותי ואני להישאר בוילנה
ובפועל אלו היו משלוחים שיועדו להגיע , וס כדי שלא נדביק את הגרמניםואמרו לנו שאנחנו צריכים ללכת לקבל זריקות נגד טיפ

  .לאושוויץ לקרמטוריום
אבל כשהשוטר הגרמני נכנס ,  הוצאתי את הקרשים והחבאתי אותו– 8 הוא היה בן –ניסיתי להחביא את אחי הקטן מתחת למיטה 

רציתי ללכת איתו אבל הוא לא הסכים ואמר שאני . תו לקח או SS-איש ה. פחדתי שהם יהרגו אותו אז הוצאתי אותו מהמחבוא
  .עדיין יכולה לעבוד

  .וכנראה שאחותי אבדה בשואה, כשיצאנו מהבלוק שלנו הגרמנים שרפו הכל. 10היא היתה בת , אחותי התחבאה בעליית הגג
  .לא נשאר איש מבני משפחתי

  .ראינו את כל מה שנשאר מאלה שקודם הלכו. נייםשערות ושי, משקפיים, שם ראינו ערמות של נעליים, הגעתי לשטוטהוף
אמא . כשנכנסתי לשם ראיתי קאפו שהיתה בעבר שכנה שלנו בוילנה והיא סיפרה לה שאמא שלי נמצאת בצד השני של המתים

  . 37נרצחה בהיותה בת 
  . מותומי שהתקרב לגדרות עלול היה למצוא את. גדרות חשמל הפרידו בינינו הבריאים לבין המתים והחולים

 – גניה –אחר כך צעקתי בשמה .  אי אפשר היה להכיר אותם–התחלתי לקרוא לאמא אבל מולי היו אנשים עם שמיכות על הראש 
  .שהיה אז יקר מציאות אבל לא מצאתי, רציתי לתת לה את הסבון האחרון שנשאר לי

 אמא מתה אבל לפני מותה היא –שה שאני חיה מישהו סיפר לי שהוא פגש את אמא שהיתה נפוחה כולה והיא אמרה לו שהיא מרגי
  .הרגישה שאני בחיים

. אני עבדתי ליד הספינות וגרפתי את השלג כדי שיוכלו לעבור. שטוטהוף היה מחנה השמדה אבל בחלקו השני היו בריאים וצעירים
.  נשים100- הצלחתי להיכנס בין הוכך , אני הייתי צנומה וקטנה וביקשתי ממישהו נעל עקב ואודם.  בנות100ברגע מסויים חיפשו 

האדמה , עבדנו בחפירות.  שומרים עלינוSS-אבל אנחנו ניצלנו ויצאנו לעבודה קשה כשאנשי ה, כולם אמרו שישלחו אותנו למות



  . היה קשה להוציא–הכנסנו רגל . היתה קשה
הלכתי יחפה על הקרח אבל גם . אחת קטנה נעל אחת גדולה ונעל –הנעליים היו מעץ . עבדנו בעבודה קשה. משם עברנו ליינבורג

  .את זה עברתי
מ מי שלא היה מסוגל ללכת " ק50הלכנו ברגל . הם הרגישו שהרוסים מתקרבים והעבירו אותנו למחנה עבודה אחר לפני השחרור

  . ירו בו
היה לי חום ,  חולה בטיפוסהייתי כבר, אני בקושי יכולתי ללכת. סחבו אותי כל אחת מהצד שלה) ב"שהיום גרות בארה(שתי אחיות 

  .אבל הרצון לחיות היה גדול, גבוה
  .אחרי ששחררו אותנו החזיקו אותנו באורוות וברפתות

  .הרוסים הרגו את השומרים שלנו ואנחנו פחדנו שאולי אלה גרמנים מחופשים. לא האמנו שהצילו אותנו, כולנו היינו חולים
  . עדיין לא האמנו שאנחנו משוחררים–קיללו אותנו ברוסית ועד שלא , אבל כשהם התחילו לדבר בשפה הרוסית

  
  
  
  
  
  
  

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  .אחרי השחרור לקחו אותי לבית חולים
  .בחייםאף אחד לא האמין שאשאר , ג" ק30שקלתי 

  .לאחר שיצאתי מבית החולים הרוסים דרשו ממני להישאר ולעבוד בשבילם
  . וטרינר בכפר מרטנסהגן–כ עבדתי אצל רופא יהודי רוסי "בהתחלה הייתי מתורגמנית מגרמנית לרוסית ואח

  .הרופא הציע לי להישאר בכפר ושהוא ילמד אותי ויהפוך אותי לרופאה וטרינרית אבל אני לא הסכמתי
  . משם התירו לי לחזור לוילנה, רתי בכפר מרטנסהגן שנה וחצינשא

  ,בבית הכנסת היתה רשימה אבל לא מצאתי אף אחד מהמשפחה. חשבתי שאני אמצא מישהו אבל לא היה כלום בבית
  .אני היחידה שנשארתי בחיים

  .1957 התחתנתי עם בעלי ראובן ונשארנו בליטא עד 1947-ב

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: וני דרךצי(
  .1957-הגענו לארץ ב 

אבל כשהגענו לארץ לנתניה הוא למד עברית באולפן ועבד חמש שנים .  את האוניברסיטה בוילנה1950-ם בד שסיי"בעלי היה עו
  .היה לנו קשה מאוד. בבניין

  .והיא התחתנה וגרה היום בחולון,  עוד בוילנה1950-בבתי נולדה 
  .בעקבותיה גם אנחנו עברנו לחולון

  .פה נולדה בתי הצעירה וגם היא למדה באוניברסיטה וגם נכדיי למדו
  .כולם משכילים וזאת הנקמה שלי בגרמנים

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



