
 

  "ְ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
  לובוב  בילינקי

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

     Davidov דוידוב  דוידוב 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Lubov 13/12/1936 נ / ז     לובוב  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Kashn רוסיה  קאשן 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  אליזבת ברגמן  יושעי
  ):  נשואה לפני המלחמה/ויתה נש/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Bogodohov  אוקראינה    בוגודוחוב 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                    
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 קזחסטן
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 סימפירופול 

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

   :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, משפחה: ציוני דרך(

אחות עבדה כ לאחר מכן .לרפואה אמא למדה ולאחר מכן עבדה בבית ספר.  וטרינריהבמקצועו ה, מורה בטכניוןכאבא עבד 
סבא וסבתא שמרו את כל  .יות של אמא גרו איתםגם האח. סבא וסבתא עברו לחארקוב וגרו שם עד למלחמה. בבית חולים

 סבא היה מתפלל פינויב .הם היו דתיים מאוד ושמרו את כל המסורות והחגים. החגים וסבא היה החשוב ביותר בבית הכנסת
 .כל בוקר

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , ות בדויה ושם בדויזהבמסתור 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 /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 מביתאותו הכירה השליש לבקש עזרה מאמא הלכה לשלישות . 1946 תעד שנולחם  לצבא גויסאבא , כשהחלה המלחמה

 תהפצצוהיו שם ,  ברכבת עד לתחנת ארולונסענו משפחה בני 13-כהיינו . לפנות אותנו ברכבת לעוזר שלו הורההוא . החולים
חלק מן , צהצההפמה כשהסתיי.  קפצנו מהרכבת והיא נשכבה עלינו, אותי ואת בן דודילקחהאמא  אני זוכרת איך. כבדות

אמא הייתה יוצאת ולוקחת מים . ניתן היה לקבל תלושים לאוכל ומים ברכבת .משפחתנו נשארה בחייםאך הקרונות נשרפו 
את הרכבת יחד עם נהג מנהל הרכבת בקזחסטן   באחת התחנות.לחם או ירקותתמורת גם היינו מחליפים בגדים , רותחים
דרשו שנזוז ונתחיל לעבוד המקומיים הקזחים . כשהתעוררנו ראינו שהרכבת איננה .בתחנהוהשאיר את כל הנוסעים חבריו 

שיפנו אותנו , הוא החזיר תשובה. שייתן לנו רכבת כדי שנמשיך לנסוע, הנוביץ במברקכאמא וחברותיה פנו למר . בקולחוז
 ישנו בתחנת . שלושה–יים חודשנשארנו ושם , ארדה- לנסוע הלאה הגענו עד לעיר גזלאישור  לאחר שקיבלנו. לקזחסטן
אמא עבדה בבית החולים כאחות וסבא . גרנו כולנו באותה הדירהואז הרצפה עד שקיבלנו מקום מגורים על שכבנו שם . הרכבת

אמא השיגה לי שמלה וכשהיה חורף העדפנו לא .  כרטיסיםתמורתלחם ניתן היה לקבל וותפוחי אדמה  אורזהיה לנו . סנדלרכ
 ורצחי, יו אומרים לנו שכשיבוא היטלרהגויים ה . שנים שלא היו חדשות מאבא3כמעט . נעליים היו לנולצאת החוצה כי לא 

 תחתכו את ":הם אמרו לנו. והמקומיים לא רצו לתת לנו מים לגינות שלנו לגידול ירקות, בכל בית הייתה גינה קטנה. נותוא
אנחנו שכבנו ולילה היו שוברים את החלונות וזורקים אבנים בכל ". ותשקו עם הדם שלהם את הגינות, היהודים הקטנים שלכם

בסופו . עבדו היינו רוב הזמן לבדנו כי כל המבוגריםו שיסקלו אותם באבנים הילדים פחדו לצאת רחוק מהבית. על הרצפה מפחד
ומשפחתו  הוא עצר את השכן שעשה זאת. של דבר אמא הלכה למשטרה ושוטר הגיע אלינו הביתה בלילה וראה מה קורה

וכל  הועבר לעיר קריםבית החולים .  צבאיבית חוליםאמא עבדה כאחות ב במהלך השנים .התחננה לאמא שתבטל את תלונתה
היא . שם ביקשה לברר על אבא , הצבאית בתחנהמפקדהואמא הלכה ל, הגענו עד לעיר סימפירופול.  לשםעברהמשפחתנו 

גרנו שם עד שאבא . וואכן מצאנו אות עירהוא נמצא בענו לה שהם . ו מספר הפלוגה שלעליו היהמכתב מאבא להם ראתה ה
 .אני ואמא חיכינו עד שאבא ישתחרראך , רקובאאישור לחזור לחלנו  השיג יםשירת בטנקשדוד שלי  .מהצבאהשתחרר 

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, המלחמהחיים אחרי , השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
 איך היה  ביידישסיפר הוא הופיע ו.לדווח על המלחמה ואבא התנדבביקשו שחייל יופיע לפניהם בעיר אסיפה של יהודים ב

, שנים 7גרנו שם , עברנו לעיר קופינסק.  מהשירות שיחררו אותוזאתבצבא שפטו אותו על זה ועקב . במלחמה ומה קרה שם
עם סבא וסבתא   תחילה גרנו.חזרנו לחארקובלבסוף . ת בבית חולים ואבא היה מנהל במעבדה וטירנריתאמא עבדה כאחו

אני למדתי וסיימתי . מורה בתחום שלוכלים בחארקוב ואבא עבד ואמא עבדה באחות בבית ח. לאחר מכן גרנו בשכירותו
 נויש ל . התחתנתי ועברתי לגור עם בעלייברסיטהלאחר האונ.  אנגלית וגרמנית,מורה לשפות זרותכ עבדתי. בעיראוניבסיטה 

כשלמדתי בבית הספר ההורים היו מחכים לי בתום יום . גלל אנטישמיות רבהארצה החלטנו לעלות . בת אחת לודמילה
  . רצינו לעלות למקום בו לא יצביעו עלינו.  ביציאה מבית הספר"ידי'ג "הלימודים כי היו מקללים אותנו

  
    בארץי על חייך/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
מטפלת עבדתי כואני  ןפה בארץ הוא עבד בבניי. שם הוא עבד כמהנדס ראשי באוניברסיטה גדולה, עם בעלי השניעליתי ארצה 

 .בתיליד לפני שנתיים עברתי לגור באשדוד .  לבית אבותעברבעלי  2003בשנת .  שנה12שדרות ב  גרנו.ןובנקיו
שונות ות ויאנחנו חוגגים יחד את החגים ובהזדמנ. בתי עובדת כמטפלת. עומד לפני גיוסהוא מסיים בית ספר ו, 17יש לי נכד בן 
  .לבית הכנסת האשכנזי אני הולכת

  
  



 

  דינה גלוחובסקי: ראיון
  2009ספטמבר . 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 



