
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  מריה מרים  רבקין

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Rabkin רבקין  רבקין 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Maria 24/01/1941 נ / ז     מריה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Kursk רוסיה  קורסק 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 נסיה שפרין  מאיר

  ):  שואה לפני המלחמהנ/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Kursk רוסיה  קורסק 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 ימסקיה'מחוז חריז, אוזבקיסטןב 'אורגנץ

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 'אורגנץ 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  קורסק 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1991   
  
  
  

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


 

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

המורה נכנסה לכיתה עם דמעות ואמרה שהיהודים הרגו את  ."תיק הרופאים"כאשר החל '  ההייתי היהודיה היחידה בכיתה
אני זוכרת איך " ??אשמה במה אני" רת שהלכתי ברחוב וחשבתי לעצמי אני זוכ, כל הילדים הפנו אלי גב. לין האהוב שלנואסט

עולם לא פסק מ בית המשפט . העיר שלנו הייתה מאוד אנטישמית.נקלע לקטטותאחי ו, קיללו אותנו על זה שאנחנו יהודים
, " קול ישראל"חנה ושם ברדיו את הת, הוא היה סוגר את כל החלונות בחדר , אבא שלי חלם על ארץ ישראל. לטובת היהודים
 .לישראללעלות הוא כל כך רצה 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /רגון יהודיא/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
חברה ממשלתית שהרסה בתי כנסת וכנסיות כדי במסגרת  'אורגנץנשלח ל, עוזר רבו כריזמטיהיה מורה ש ,שלי סבא 1939-ב

אז כל היהודים ילכו , ויוותר על הדתיעבוד שם שאם הוא שחשבו לל  דווקא אותו בגהשלחהחברה  .שכולם יהיו אתאיסטים
  . כל זאת ידוע לי מסיפורים. סבא ענה להם שהוא לא יכול לקרוא לשחור לבן וללבן שחור. עקבותיוב

נסענו  .סבא שלישם היה  'לאורגנץנסענו  .נה האחרוברכבת קורסקשלנו עזבנו את  כאשר הנאצים כבר הפציצו את העיר
  . ואבא מצא אותנו, באחת התחנות אני וסבתא הלכנו לאיבודו, הפצצות קשות ות תחתברכב

 אחותי הגדולה . מיטה על יד מיטה– שישה אנשים בחדר ,בצפיפות גדולה אני זוכרת שגרנו בבית נוראי, מהזיכרונות שלי משם
אמא חלתה . י שגם אנחנו נוכל לאכול משהוומביאה לנו מעט אוכל כד, הייתה מגיעה אלינו רכובה על סוסו, החלה לעבוד בבנק
הייתה לנו עז בבית והיא הצילה . נאמר לאמא שהיא צריכה עז אחרת אנחנו לא נשרוד. חלו מאוד ייגם אחומאוד במחלת דם 

, אך המנהלת לא שיחררה אותהכדי לעזור בפרנסה  רצתה לעבוד ,שקורהמה וראתה את כל  אחותי השניה שלמדה טוב. אותנו
  . נתנה לה עבודה בספריית בית הספר בערבבמקום זה ו

ואני זוכרת  אמא תמיד הייתה עובדת ולא הייתה בבית .אפילו לא הכרתי אותווכשחזר לאחר כמה שנים , אבא גויס למחלחמה
 . אמא עם דמעות בעיניים רצה אליו. כולם רצו אליושי 'ינג' ואמרתי לה שהגיע גבר גאליהרצתי שכשחזרה מהעבודה 

  

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

 היה שוטר הוא. השכן אמר שאם לא ניסע היטלר יהרוג אותנו.  הבית שלנו הופצץ לחלוטין והכל נגנב ממנו.נסענו חזרה לקורסק
, הוא בא למנהלת בית הספר שלנו ואמר לה שיש לסלק אותנו.  לרצוח אותנו ושנלך מכאןצריך אמר לנו שתמידו, לנאצים שעזר

  . הוא עשה לנו עוול גדול, הוא אף הפיל את אחי מהגג. לא הקשיבה לו כי היא ראתה שאנחנו תלמידים טובים אך היא
כלים ו, היו לנו כלים נפרדים לבשרי ולחלבי,  סבאעמדה אצלנו סוכה וגם אצלבסוכות  .היו מאוד דתייםוסבא ההורים שלי 
אך , לא היה מה לאכול, כשחזרנו לאחר המלחמה. אני הייתי מדליקה לה, אמא לא הייתה מדליקה אור בשבת. נפרדים לפסח

  . אבא תמיד היה קורא תפילות. בבית הכנסת ושוחט היה שוחט אותו, אמא תמיד דאגה שיהיה עוף לשבת
אני זוכרת איך אספנו קליפות של גרעינים ,  חיינו בעוני.אמא הייתה עקרת ביתלם לא יצא לחופשות וקשה ומעואבא עבד 

לאחר מכן הוא נהיה . בזכות חלב עז שהחזקנו בביתניצל רק היה חולני מאוד ואחי הקטן  .מאוד אהבנו את זה. ואכלנו אותם
ושלחו , אוניברסיטהלפני ה'  לעשות סטאגה צריכתיהיי. והלכתי לעבוד במפעל, ברמה טובה סיימתי את בית הספר. ספורטאי

קרוב משפחה שלי אמר שאין . לו אותי בציוןכשיה, במקום להעביר אותיאך , טוב מאוד למדנו.  לחארקובנוספתאותי ובחורה 
יב  והחלטתי ללמוד באוניברסיטת מנדלישאף פעם לא מקבלים שם יהודים מפני, טעם לגשת לאוניברסיטאות באוקראינה

טכנולוגיה  –כימיה ב תוארסיימתי כש. לקחתי איתי את אמאנסעתי למוסקבה  וכשאבא נפטר בקורסקבינתיים . במוסקבה
סעיף חמש  "לפי לא קיבלו אותי אך, כצוות יחד כי הייתה לנו חשיבה יצירתית עבודלא רצה לשחרר אותי ורצה שנ המרצה שלי

בדיקות עברתי במשך שנה . ח טכנולוגיה חדשהותיפבמנהלת מחלקה ל יתימונו,  במפעליתלעבוד כטכנולוג התחלתי".  דת–
המהנדס הראשי היה אנטישמי ואמר שאין להעלות את אחוז אך , למחלקה לא הכי סודית, לאוניברסיטה טכנולוגיתקבלה 

  ". יש לנו מספיק כאלה"בטענה ש, סירב לקבל אותיו,  באוניברסיטההיהודים
על כך , לבת שלי הציק איזה ילד. התחיל גם להיות מפחיד, מ"בבריהכשהחלה התעוררות דתית . נישאתי ונולדו לי בן ובת

את הבת שלי סוג של שוטר שלמד ליווה יום אחד  . יהיה רע יגע בה עוד פעםישאם , עד שהבן שלי אמר לילד, שהיא יהודיה
החלו להופיע רוסים שטענו כי .  נצא מהביתבשני לפברואר הולכת להיות הפגנה מסוכנת ושלאשוהוא הזהיר אותה  איתה יחד

 .  בכל מקוםוהחלו לבעבע מוטיבים אנטישמיים, אלו שאשמים היהודים הם
  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

הגענו ללא בגדים מפני . חשמלוגם לא היה , גרנו בדירה שהקירות בה דלפו. ודשנה גשומה מא, 1991עלינו לארץ בשנת 
נו תיימהיום השני לעל. לא היה לנו מה ללבוש אז הלכנו לבתי תמחוי שנתנו בגדים בחינם.  בשדה התעופההתעכבהשהמזוודה 

  .הלך לשכירותכספנו כל . עוזר באזורי נפטכבעלי הלך לעבוד 
, אני הלכתי ללמוד באולפן. ד בישיבת הכותלולמהחל לוהבן , בתי הלכה לקיבוץ. י חדריםנבדירת שמעלינו  אח שלי גר בדירה

והיו צריכים לתת ,  אושרוימסמכי ההשכלה של. שאלו אותי אם אני יכולה לעבוד בכימיה בבית ספר וכאשר הלכתי לראיון עבודה
 ללשכת הפניהמסמך קיבלתי . צעיריםלהעסיק ם העדיפו ה, הייתי כבר בת חמישים אך בגלל ש,ו הפניה לקורסים מתאימיםיל

ד בתור ועבהתחלתי לו, הללוההכשרה החלטתי לא ללכת לקורסי .  לעבודה בתור קופאית או ספרית שם הופניתיעבודה
  . כי שכירות זה לא פתרון, לנו לקנות דירה עד שהבן שלי אמר, בהתחלה עברנו שלוש דירות שכורות. מנקהמטפלת ו

  . יד ימיןעברתי ניתוח גם ב .עשיתי ניתוחו, השד  מצאו אצלי סרטן2002בשנת 
  

 .בעלי הולך לבית הכנסת ביום כיפור.  יש לנו כבר שלושה נכדים:בחגים אנחנו חוגגים יחד ומאוד כיף לנו
  
  
  

  דינה גלוחובסקי: ראיון
  2009אוקטובר . אשדוד

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



