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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  ארביב

   :שם פרטי

  לובה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  גלינה

                                              בלועזית
  

Galina 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  לובה

   בלועזית
Luba                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1939 
  :  עיר לידה

  קאלושין 

       בלועזית
Kalushin                                           

  :ארץ לידה

 פולין
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  ברוך גלינה

  :האם שם פרטי ושם נעורים של

 לאה סוקניק 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  קאלושין

   בלועזית
Kalushin 

  :ארץ המגורים

 פולין
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  רוסיה, קווקאז, קאלושין                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                 קווקאז    :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
1943 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות 

  

  :עליה שנת

1949  

  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "עצמאות"



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):אולי למי עזרתבמי נעזרת או , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

לסבא שלי היה בית גדול והוא היה . אבי היה קצב ואימי עקרת בית אחי ושתי אחיותיי, ליןבקאלושין בפו 1939נולדתי בשנת 

  . סבי היה סוחר עורות וסבתי עקרת בית. עו ומאכיל אותםעוזר ליהודים שהגי

מארקים ואכן הפולנים  10של יהודי שיביאו להם הם יקבלו " ראש"הם אמרו לפולנים שעבור כל , לפולין הגרמנים כאשר נכנסו

אבא שלי היה ידע להסתדר ולכן היה נמלט בכל פעם אבל אימא שלי יום אחד . חיפשו יהודים כדי להרוג ולהראות לגרמנים

רק קיר אחד לא נהרס וזה הקיר שהייתי , אז התחילו הפצצות והבית כולו נהרס ואני בתוכו, בד בטעותברחה והשאירה אותי ל

אימא שלי הכינה להם סיר עם אוכל , יהודים וביניהם אבי שנתפס 1,000לתוך רפת הכניסו  אני זוכרת שהכניסו .לידו וניצלתי

לאחר שכולם אכלו העלו אותם למשאיות ושוב . יש שם נשק וכשבאה לתת להם הגרמני הכניס ברזל לאוכל והתחיל לבדוק האם

היה מקרה אחד שאבי . מי שניצל הרוויח ומי שלא מת, הגרמנים עזבו את המשאיות והיהודים החליטו לברוח, החלו הפצצות
רמנים כאשר אבי איחר מעט להחזיר את העגלה הפולני הזעיק את הג, שכר מפולני סוס עם עגלה בכדי להביא עצים לחימום

כך העמידו  –אחר , "אני יהודי כלב"העמיד אותם על ארבע והכריח אותם לומר , הגרמני לקח כמה יהודים. שיטפלו בנושא

ברחנו כולנו , אבא שלי החליט לברוח לרוסיה. מי שפגע בו הכדור מת ומי שלא שרד, יהודים בשתי שורות והתחילו לירות
הגענו לבית כנסת והחלטנו לישון שם עד שבבוקר הגיעו יהודים ואמרו לנו . ולותלרוסיה ולקח לנו בערך חצי שנה לעבור בגב

גם מהצבא . עם הזמן את אבא גייסו לצבא האדום כי הוא היה בריא וחזק, להסתלק ואבי סירב עד שלא יביאו לנו מקום לישון

, הגרמנים לרוסים ונאלצנו שוב לברוחלאזור לחימה בין הגענו ממש , החליט אבא שלי לברוח והגענו יחד למקום בשם אורל
. אימא שלי עבדה במחסן נשק והביאה לנו משם אוכל במקום לאכול בעצמה, בקווקאז נתנו לנו בית קטן מאוד. הגענו לקווקאז

לאימא שלי היה ממש מחסור , יום אחד אחי הקטן גנב לאישה גויה דלעת והוא נתפס ונתנה לו מכות חזקות עם מקל על הגב

אימא שלי חיפשה אוכל ונתנה לנו קליפות של תפוחי אדמה ). ןמחלת השיגרו(עם הזמן היא חלתה במחלה האנגלית במזון ו

וביום . אחותי שמרה על חתיכה של אוכל ואחי גנב לה את האוכל. ואפילו הכינה מרק משעורה שמצאה בתוך צואה של סוסים

, אותה ולמחרת שחזר לקבר הוא ראה שיש שם רק עצמות מן הימים אחותי נפטרה ממחסור באוכל ואבא שלי הלך לקבור

יום אחד תפסו , אבא שלי עבד בכל מה שאפשר, אז המשכנו לנדוד והגענו למניטגטרסק. כנראה הזאבים טרפו את מה שנשאר

אחרי כמה ימים אחותי הגיעה . שנים 10אותו מוכר דברים שהוא לקח מאחד המפעלים שהוא עבד בהם והוא הוכנס לכלא ל

היא הצליחה לשחרר אותו תמורת אוכל ושוב נדדנו , לכלא ואמרה לסוהר שאם הוא ישחרר את אבא שלי הוא יקבל חמאה

  . וחזרנו לקווקאז
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

החזירו , אבא שלי רשם שהוא רוצה ללכת לגרמניה ואו פולין, בממשל שאלו אותנו לאן אנחנו רוצים לצאת בזמן השחרור שלנו

אבא שלי פתח מפעל של נקניקים ליד שטוטגרט ובגרמניה חיינו ברמת חיים מאוד . אותו לפולין ואז מפולין חזרנו לגרמניה

וכששאלו מי " שומן של יהודים" אני זוכרת את הסבונים  ושם היו כתוב , ישראלהתחילו להביא לנו דברים שקשורים ל. גבוהה
אנשים בתוך  10,000עם "  העצמאות"אז עלינו לאוניית . אימי רצתה למרות שאבי רצה להגר לאמריקה, רוצה לעלות לישראל

האוניות האנגליות . מל חיפההגענו לנ, במשך חצי שנה הפלגנו בגלל שהאנגלים רדפו אחרינו, דרגשים בצפיפות נוראית

ם החליטו לקחת אותנו לקפריסין וראינו ששם ממש לא טוב לנו להיות האנגלי. את כל הדברים שלנו למיםהתנגשו בנו וזרקנו 
  . הוברחנו שוב לגרמני

  

  י על חייך  בארץ/א ספרנ

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

למזלנו אבא שלי הביאו איתו . שוב היינו במים חצי שנה וכל מה שהיה לאכול זה חמאה, כך הייתה עלייה נוספת לישראל-אחר

אימי , אבא. אבא שלי החל לעבוד בפרדס ובסופו של דבר הגענו לצפת. אוהליםהגענו לעתלית והכניסו אותנו ל, קצת מכל דבר

נשארנו רק אני ואחותי ועכשיו אני לא בקו , ואחותי סבלו מאוד מהמצב בארץ והחלו לחלות אחד אחרי השני עד שמתו

  . ו מדינה אחרתאהבה ושלום כי אין לנ, המסר שאני רוצה להעביר לדור הצעיר הוא שצריך לחיות באחדות. הבריאות
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