
 

" ְ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

 אברקוב
  :שם פרטי

 דולורס 

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

:           איתו נולדתישם משפחה 
 בירוקובה

                                              בלועזית
Shirokov 

 

: איתו נולדתישם פרטי 
 דולורס

  בלועזית
   Dolores                                        

:                      מין
 נקבה

  :לידהשנת 
11.4.1937 

:   עיר לידה
 

      בלועזית
Ukraine                                            

 :ארץ לידה
 אוקראינה

: של האב ושם משפחה שם פרטי
 אפנסיי בירוקובה 

: שם פרטי ושם נעורים של האם
 בלה

                                                 :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 

  בלועזית
Ukraine 

: ארץ המגורים
 אוקראינה

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

  

  :המלחמהמקצוע לפני 
   (מורה, סנדלר, תלמיד)

                              

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

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

                                                                                       

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                                                    

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  בלועזית
 

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

 :  תאריך השחרור
 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 (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
 

2004 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

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


 

  ועד חייך בארץ ישראלי על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

 

ברחנו באמצעות רכבות של . אבי היה בפרטיזנים ואמי ברחה איתי ועם אחי בן העשר לקזחסטן.  באוקראינה1937נולדתי ב
אמי עבדה במשך שנה וחצי באקדמיה הצבאית שם הייתה מורה . ברכבות היו המון אנשים והיה מאוד צפוף וחנוק, בהמות

 התחלתי להתחנך בבית 1944בשנת . התחילה לעבוד כמנהלת במפעל דגים, לכימיה וברגע שהאקדמיה עברה למקום אחר
אני זוכרת בתור ילדה שאנשים היו שוכבים על האדמה והילדים היו רצים . הספר בקזחסטן לשם היו הולכים כל הילדים באזור

 . ומתרוצצים ביניהם
 והתחלתי לעבוד במנהלת במפעל הסיימתי בהצטיינות את לימודי התואר באלקטרוניק.  חזרנו לאוקראינה1947בשנת 

 הבן הראשון נולד 1961בשנת . התחתנו באוקראינה, מיכאל,  לאחר זמן מה של הכרות עם בעלי1959בשנת . אלקטרוניקה
,  וכמה שנים לאחר מכן עליתי לישראל בעקבות עלייתה של ביתי1991בעלי נפטר בשנת .  נולדה הבת1968ולאחר מכן בשנת 

 . בני נשאר לגור באוקראינה
רוב הזמן אני עוסקת בחינוך .  והגעתי לטבריה בעקבות בתי שגרה בעיר עם בעלה וארבעת ילדיהם2004עליתי לארץ בשנת 

 . ומבקרת מדיי פעם את ילדתי ואת נכדיי" נוף טבריה"הנכדים ובעזרה לילדתי וכיום מתגוררת בבית אבות 
 

 

 וקוב'לינה סמצ: ראיון

 2013אפריל , טבריה

 

 

 בהריון איתי, אמי בשורה העליונה משמאל: בתמונה

 



 

  כל הילדים היהודים 

 

                                   

 

 

 

משפחתי 

 המורחבת 


