
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ווקס :שם משפחה

  

  יוכבד :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

          כורכים:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

 Korchim בלועזית
       

  :שם נעורים
 

  יוכבד :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  

 Yochebed בלועזית
        

:                     מין

 נ/  ז   
 :לידה תאריך

12.2.1927  
  

  אולבסק  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
  

        Olevsk  בלועזית
 

  אוקראינה :ארץ לידה
 

  אייזיק :של האב שם פרטי
  

  מלכה ברם :שם פרטי ושם נעורים של האם
  

  ):  נשואה לפני המלחמה/נשויתה /אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                         אולבסק: לפני המלחמה  מגורים קבוע

  
 Olevsk בלועזית

       
  אוקראינה :ארץ המגורים

 
  שבע כיתות: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 
  :  או בתנועה חבר בארגון

  

   ימקנט בקזחסטן'מחוז צ ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  אולבסק ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  אוסטריה ואיטליה, פולין :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  1965 :עליה שנת
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  
  

  



 

  מה י על קורותיך לפני המלח/נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .עם הוריי ואחותי, יטומיר באוקראינה'גרתי באולבסק שבמחוז ז

חגגנו את כל . ומר במפעל עץואבי עבד כש, אמי הייתה עקרת בית ועסקה בסריגה. למדתי שבע כיתות לפני תחילת המלחמה
בפורים אפינו , הוריי הכשירו יחד את התנור לקראת הפסח ואפו מצות. פורים ופסח, בין היתר ראש השנה, החגים היהודים

אחותי עבדה בתור . 1937אבי היה חולה לב ונפטר בשנת . ובראש השנה אכלנו תפוחי אדמה עם בשר ומרק טוב, אוזני המן

  .מנהלת חשבונות
  

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

כל . אמי אספה את הדברים הנחוצים ביותר בעגלה ועזבנו את מקום מגורינו, בתחילת המלחמה בני דודים שלי אמרו לנו לברוח
יינו בדרכים במשך שלושה ה. ולכן לא ברחה איתנו, אחותי למדה אז ברוסיה. יהודים בסך הכול 850 –נהרג , מי שנשאר בעירנו

אך לא אפשרו לנו להישאר ונאלצנו , הגענו לטשקנט שבאוזבקיסטן. בלי עצירות מפחד שיהרגו אותנו, ברכבות וברגל, חודשים
. כגון אפונה, עבדנו בשדות חקלאיים ושתלנו יבולים. הגענו לקולחוז בקזחסטן וקיבלנו בית עם מיטות ברזל .להמשיך הלאה

גילחו את שיערי . וחליתי בטיפוס, עם הזמן המזון הלך ופחת. התקיימנו מצנון ותפוחי אדמה, רעב גדול התחיל 1942בשנת 
, אחותי שהתה ברוסיה. ואמי לא יכלה לבקר אותי אלא רק להביט בי מרחוק, לא היו תרופות באותה תקופה. ושמו אותי בבידוד

  .והכירה גוי שאצלו גרה עד סוף המלחמה

  .לי נהרגו בזמן המלחמהשלושה בני דודים ש
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  .כל רכושנו נלקח בזמן המלחמה. ואחותי התחתנה עם אותו גוי ששהתה אצלו בזמן המלחמה, חזרנו לאולבסק 

. אמי עבדה בחנות רהיטים ובכל מקום אחר שמצאה. תפרו לנו חלוקים מווילונות, ד בתור אחות בבית חוליםאני הלכתי לעבו

וניוב 'נסענו לעיר דירג 1957בשנת . התחתנו ונולדו לנו שלוש בנות 1947בשנת , לאחר זמן מה שדכנית הכירה לי את בעלי
בעלי היה . ונולדה לנו בתנו הרביעית, שנה וחצי חזרנו לפוליןאחרי . ומשם נסענו לקנדה אל אחיו הצעיר של בעלי, שבפולין

  .ועקב כך הפך לאלכוהוליסט, בטראומה אחרי שאיבד את כל משפחתו במלחמה
  . וקראו לי בוגדת, שאלו אותי בפולין למה אני רוצה לנסוע לארץ. תקופה ארוכה היינו מסורבי עליה

, המשכנו לאוסטריה, נסענו לוורשה. וינט ומהסוכנות היהודית'בלנו סיוע מהגוקי, קיבלנו אישור מיוחד לעלות ארצה 1965בשנת 
  .כי שום דבר טוב כבר לא נותר לנו בפולין, העליה הייתה ביוזמתי. משם לאיטליה

  

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

, עבדתי בכל עבודה אפשרית. בעלי חלה ולא הצליח להתאקלם פה. הגענו לחיפה ומשם הועברנו ישר לאשדוד 1965בשנת 
כל . ורק בתי הצעירה ביותר שירתה בצבא, עקב קשיים כלכליים שתיים מבנותיי חיו בפנימיות. כדי לפרנס את בעלי ובנותיי

ואהבת הארץ וציונות שוררים , יחד אנחנו חוגגים את החגים. נכדים ותשעה נינים 12כיום יש לי . בנותיי נישאו והקימו משפחות
  .אצלנו

  
  
  

  דינה גלוחובסקי: ראיון
  2009ספטמבר . אשדוד

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


