
 

  "ְ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 .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 מפורסםבאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  )רבייב(רביב 

  :שם פרטי

  חנה 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  רבייב

 בלועזית
  

RABAYEV 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  חנה

  בלועזית
HANA 

:                     מין

 נקבה
  :לידהשנת 

1929 
  מיכלישקי:  עיר לידה

  

  בלועזית
MIHALYSHKI 

  פולין:  ארץ לידה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
 :     מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  מיכלשקי

  בלועזית
MIHALSHKI 

  פולין:ארץ המגורים

 
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 ס  של חנה מייזל"ביה

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה 

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

  

  )המבורג (גרמניה , דנצק , ) ווילנה ( פולין :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

 
  ווילנה: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

VILNA  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

 בלועזית
  

  המבורג:המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  1945:  תאריך השחרור
 

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

  

 

  ברגן:  לאחר השחרורציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנתעליה

  

1945 

  ציין את שמה, באנייהבמידה ועלית 

  חי- תל 



 

  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
  

העיירה הייתה פרימיטיבית נסעו בסוס . מ מווילנה"ק 40 - כ) אז פולין(במזרח אירופה , "מיכלישקי"אני נולדתי בעיירה בשם 

לאימא הייתה מאפייה היא וסבתא היו אופות לחם ובייגלך והכל היה . ועגלה ללא חשמל ומים שאבנו מבאר של העיירה

בנוסף , אבא שלי היה מוכר סוליות נעליים אבי היה בעל חנות נעליים ואז בתקופה ההיא לא היו נעליים מוכנות. בעבודת ידיים

בבית גדלנו אני ואחותי . מעלות 20באזור שלנו היה מאוד קר בערך מינוס , היה מוכר ערדליים ומכין מגפיים מצמר כבשים

  . 'היום היא גרה בדגניה א) בשינקה(שנים שמה הוא בתיה 3-הגדולה ממני ב

  

תות שמרנו שבת אפילו תנור לא היינו מדליקים היה גוי של שבת שהיה חגגנו את כל החגים ובשב, הבית היה בית מסורתי

ילדותי הייתה ילדות נהדרת אנחנו הילדים היהודים למדנו בבית ספר יהודי משלנו שם למדנו עברית . עושה זאת עבורנו

לה לא תמכה כלכלית הממש.לא למדנו עם ילדי הגויים הפולניים. בבית דיברנו רק אידיש, ושהגעתי לארץ ידעתי כבר עברית

  .הורינו היו משלמים את שכר המורים. 'למדתי שם עד כיתה ב. בבית הספר

  
  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, בגטו או במסתורהאנשים שהיו בסביבתך ,או בהתנגדות בריחהב
  
  

 40אבי היה בן , אבי שירת בשרות חובה בצבא פולין כפרש על סוס. 'בכיתה ב, 10כשפרצה המלחמה הייתי בת  1939בשנת 

קחת יום אחד הגיע משאית צבאית לכיכר המרכזית כדי ל, אני הייתי בהיסטריה מהגיוס של אבי. כאשר קיבל צו גיוס למלחמה

בסוף לא גייסו אותו כי אחרי שלושה שבועות כבשו את . את אבי ואת כל המגויסים ואני חשבתי שאם אני מלווה אותו אל המוות

לא היו יותר חנויות פרטיות , הרוסים שלטו על האזור שלנו כשנתיים, התחילה המלחמה בין רוסיה לפולין 1940בשנת , פולין

בזמן הרוסים הייתה תנועת נוער בשם . פשוט הכל היה משם, את המשטר הקומוניסטיוכלום לא היה כמו פעם הם הכניסו 

הם הכניסו לנו תרבות לחיים . הם הרוסים היו נורא נחמדים ולא עשו לנו כלום, היה לי מדריך בשם תרישין, שם הייתי" פיונר"

  .הרוסי אני אהבתי מאוד את התקפה הקומוניסטית ואת העם. הם היו עושים הרבה ימי שירה

  

היו מספר צעירים שהחליטו , לא הספקנו לשם לב אפילו איך הגרמנים הבריחו את הרוסים, נכנסו אלינו הגרמנים 1941בשנת 

הגרמנים , ימים הצליחו להשתלט על העיירה שלנו 4ותוך , לגרמנים היו טנקים שהצליחו לחצות את הנהר. להצטרף אל הרוסים

 5הבית שלי נכלל בגטו והעבירו אלינו , שהיה להם זקן ולאט לאט חילקו את העיירה לגטוהתחילו להוציא לאט לאט את הזקנים 

אלו פשוט לא היו החיים שהייתי רגילה אליהם לאחר תקופה התחילו , אוכל כבר לא היה הסתרנו אוכל מתחת לרצפה, משפחות

אוכל , לנו ללכת ברחובות אלא רק בחצרות אסור היה". סמטת החזירים"והכניסו את כל העיירה ל, לצמצם את האזור של הגטו

פעם הסתכלתי בחלון דרך חריצי העץ וראיתי את . כבר לא היה בכלל ולא יכולנו כבר לקנות כי אם היו תופסים אותנו היינו מתים

. םהרגו אותו כי היה לו מתחת למעיל כיכר לח, יריות 2י הגרמנים ובערך אחרי כרבע שעה שמענו "מובל ע" הרשליי הספר"

  . הגטו לא היה הרבה זמן כי הגרמנים קיבלו הוראה לצמצם את העיירות כדי שלא יהיו הרבה עיירות יהודיות

  

רצו לקחת את אחותי ואימא לא הסכימה ואמרה . בוקר אחד הגיע פקודה שצריך לשלוח מכל בית אדם צעיר לעבוד בגטו ווילנה

שהיה שווה ערך " פונר"לקחו את אחותי למחנה בשם . ברהגרמנים לא הסכימו כי אימא הייתה מבוגרת כ, שהיא תלך

אנס לעבור לגטו ווילנה או 'יום אחד הגיע פקודה לחסל את הגטו שהיינו בו אבל נתנו לנו צ. שם הרגו המון יהודים" אושוויץ"ל

נסענו בעגלות של ". נרפו"אנחנו עברנו לווילנה כדי להיות קרובים לאחותי שהרי חיה בגטו ווילנה אך עבדה במחנה . גטו קובנה

היינו המשפחה השישית בתוך חדר אבא מצא . התאמצו מאוד שנרגיש שם טוב. איכרים לווילנה תוך יומיים הגענו לגטו ווילנה

הרבה רצו לעבור מווילנה לקובנה היו שמועות שזה ". פונר"היא עבדה בבניית מסילות ברזל ב. את אחותי והביא אותה אלינו



 

שרות לעבור לגטו קובנה הייתה תרמית היו מנתקים את הקרונות מהרכבת ובמקום קובנה הורידו אותם האפ. גטו טוב יותר

הגטו שם היה , 1943בגטו ווילנה הייתי עד . את רובם הרגו וירו בהם, הצעירים שברו את דלתות הקרונות וברחו ליער, בפונר

. חיסלו את גטו ווילנה 1943-ב. ו"ספרייה וכ, תיאטרון, ירבית ספר לצע, הגטו כלל טכניקום. פשוט נפלא ביחס לשאר הגטאות

הגרמנים לא רצו שימצאו את הגטאות אז הם הוציאו את כולם חוץ , שחררו את גטו ווילנה 1944-החזית הרוסית התקרבה וב

  .אותו לא הספיקו אז במקום להוציא את כולם פשוט הרגו אותם, "חלוגה"ממחנה 

  

שם גילחו לנו את הראש ונתנו לנו בגדים . משם עלינו לאוניה שהובילה אותנו לגרמניה" דנצק" אותנו הביאו ברכבת לעיר בשם 

לקחו אותו למחנה הגברים הוא צעק לנו . הפרידו בנינו לבין אבא. שם הייתי שלושה שבועות. עם פסים שם היה מאוד קשה

לקחו אותנו לעבוד במפעל . להיכנס לקבוצת הנשים הצלחנו אני ואחותי. הנשים שיוצאות לעבודה 500מרחוק שננסה להיות בין 

בוקר אחד אמרו , ודייסת אורז מתוקה, כל יום ראשון קבלנו לחם ותפח אדמה עם קליפה . חודשים 9שם עבדנו במשך . לנשק

זים כמו היו שם אנשים ר, לנו לצאת ולקחו אותנו להמבורג ראינו ערמת נעליים ממש גבוהה לשם הביאו אותנו כדי להרוג אותנו

אפילו לא ידעתי . ואז נכנסו האנגלים ושחררו אותנו, ימים 9לי ולאחותי היה מזל היינו שם רק . שלדים שהסתובבו כמו סהרורים

  .קילו כבר הייתי חלשה 25שקלתי . מזה שחרור

  

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

האנגלים שחררו אותנו בתקופה שבין פורים לפסח לאחר השחרור לקחו אותנו מהמחנה ורכזו אותנו בכמה  1945בשנת 

שם הייתי שנה שמחתי נורא כי הבנתי את שפתם של חיילי . חיילי הבריגאדה היהודית חפשו יהודים בנרות" ברגן"חלקים בעיר 

עברנו קברת , לפני הספינה עברנו בהולנד" חי-תל"אנשים והעלו אותם לספינה בשם  700הבריגאדה ליקטו אנשי . הבריגאדה

  .כל אחד כבר ידע לאן הוא הולך בארץ. דרך עד לספינה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
  

במסגרת , העבירו את רובנו לטבריה אני הייתי בנהלל. שם תפסו אותנו האנגלים והכניסו אותנו לעתלית, הגענו לנמל חיפה

 1949בשנת . לאחר שנתיים כבר ידענו כבר כולם עברית למדנו בבית ספר של חנה מייזל. בנים ובנות 25היינו , עליית נוער
ונולדו . שנים 10הוא היה מבוגר ממני ב . כ"שהיה יליד הארץ בן העדה הקווקזית הוא היה עובד שב ל"הכרתי את בעלי בועז ז

  .בת בשם רבקה ובן בשם עמיר, לנו שתי ילדים

  .פשוט להושיט יד. צריך לטפל באנשים שצריכים עזרה, מסירות נפש: המסר שלי הוא
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  infovatikim@pmo.gov.il:  ל"דואלמשרד לאזרחים ותיקים באת השאלון המלא נא לשלוח 



 

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר

  .ראיוןל בצמוד ל"או להעבירו סרוק בדוא 02-5605034: יש לשלוח את הנספח בפקס


