
 

  "ְ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
  לודמילה  קובלוב

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

     Sluchanskaya  נסקי'סלוצ  נסקי'סלוצ 
:       מין   :לידה תאריך  : או בתקופתההמלחמה שם פרטי לפני   בלועזית

      Ludmila נ / ז     13/01/1940  לודמילה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Odessa אוקראינה  אודסה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  אווה טורבן  לב
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( עלהב/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Odessa  אוקראינה  אודסה 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

  אוביאלקה-אוראל 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 2.1945 

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   1994  דמיטרי' שטקוביץ

  
  
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ני דרךציו(

הוא סיים ,  אימי היתה מהנדסת ואבי היה קצין בכיר בצבא אוקראינה. בת יחידה להוריי, באודסה13/01/1940-נולדתי ב
  . לימודים בשתי אקדמיות של  הצבא

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /רנא ספ

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 /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
האנשים נמלטו , נסענו ברכבת היתה התקפה קשה של הגרמנים על הרכבת שלנוכש. ל לאורא1941-סבתי אימי ואני ברחנו ב

תי לאימי המולה הזו אבדתי לאימי אשר מצאה אותי רק כעבור יומיים בידי מישהו שמצא אותי ולא רצה להחזיר אוובמהרכבת 
סבתא ,  אמא עבדה קשה מאודלבאורא .רעדתי וחששתי מאנשים זרים, בכיתי .ילדה מפוחדתל פכתימאותו הזמן ה .בתחילה

זה היה בערך בגיל שנתיים , חליתי במספר מחלות יחדיו. ילדה קטנה מאוד בת שנה וחצי, חלתה בסרטן ואני הייתי עמה בבית
אבל עשו לי , לא היה פניצילין, בבית החולים לא היתה אנטיביוטיקה. היתה לי מוגלה בגולגולת ועשו לי ניתוח קשה מאוד. וחצי

ה קשה עבדהיא כמה  ,בגיל מאוחר יותר הבנתי כמה קשה היה לאמא .את הניתוח בגולגולת למרות שהיה מאוד מסוכן
הייתי קטנה לא ,  וכשאמי חזרה מהעבודה מצאה אותי שוכבת תחת גופה המתנפטרהיום אחד סבתא . בחטיבת עצים ביערות

 סנט ,נפל במלחמה בלנינגרדהוא  1943- ב.הוא נשאר באוקראינה משום שלחם בצבא ,אבא לא ברח איתנו .הבנתי הכל
  .29בן והוא פטרסבורג 

  

   ם המלחמה ועד עלייתך לארץ מתוי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

 הקיבלנו דירה בקומונה שמכיל. את דירתנו הקודמת איבדנו. 5הייתי כבר כמעט בת , לקראת סוף המלחמה חזרנו לאודסה
לא , לא היו לנו שרותים, קיבלנו חצי חדר. הרבה שכנים. הי חלוק"מספר דירות כאשר כל דירה מוקצית למספר משפחות ע

היו אנשים , היה מלוכלך למטה, הסביבה הייתה קשה. 3היינו יורדים לשם מקומה . השרותים היו בחצר. רק ברז מים, מטבח
. 1975ת  עד שנ1945משנת , אפילו לאחר שהתחתנתי, גרנו שם המון זמן.  בדירה משפחות5ו נגר. שיכורים שהסתובבו שם

 5כיריים בשביל  4דור היו זבפרו. לשרותים לא היה מקום כך ששלושים שנה ירדנו למטה לצורך זה, עם הזמן התקנו גז
 מתינה אימי ה.שם היינו גם מכבסים, המקלחת היתה ציבורית במרחק כמה רחובות .משפחות ואת האוכל בישלנו בתורות

שם כבר היה בית .  משפחות3 חדרים בקומונה ממול שם היו רק 2בלנו  קי1975בתור לקבל דירה גדולה יותר ורק בשנת 
, יהודיםוגרנו ביחד רוסים  .דבר לא רגיל ובכלל לא מובן מאליו, בשבילנו זה היה משהו משהו. מטבח וחדר אמבטיה, שימוש

איך עושים , בה על קמחלמדתי הר, בית ספר ולאחר מכן באוניברסיטהבלמדתי שם . אבל היינו צריכים לשתוק בדבר יהדותנו
 בדירה 1977בני נולד בשנת .  למדה להיות אחותכשבגרה היא .התחתנתי ונולדה לי בת1962-ב. מתירס ועוד, אותו מחיטה

למד בבית הספר ) לאחר ברית המילה ליאור גינס(פבל קובלוב , בני. אני ומשפחתי, וכך בשני חדרים גרנו אימי .יותר" חדשה"ה
עשה בגרות ,  ולמד פה בארץ בפנימייה1993הוא עלה באוגוסט  .16- דרך הסוכנות בעלייה ה16יל ועלה לארץ ישראל בג

, מייא, אני ,חצי שנה לאחר שעלה בני עלינו כולנו לארץ. שבע-באוניברסיטת בארעשה תואר לאחר מכן . ל"רת בצהימלאה וש
    .הייתי אז גרושה .ובעלה ובנהביתי 

   
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: יוני דרךצ(
זו הדירה בה אני גרה ,  חדרים2שכרנו דירה בחיפה ולאחר שמכרנו את החדרים באודסה קיבלנו משכנתא וקניתי דירה בת 

  . ית ממילון ומהמחברות של ילדי אשר למדו באולפןלמדתי עבר. מעולם לא הייתי באולפן, רק בארץ למדתי עברית .היום
היא , 5כיום נכדתי בת . 2004עבדתי כך עד שנולדה נכדתי בשנת  .ובדרך זו גם  למדתי עבריתבקשישים עבדתי כמטפלת 

כך שיוצא שאני פחות משתמשת בשפה , מדברת איתי ברוסית וכך גם חבריי משום שאינם דוברים עברית בצורה טובה
נולדה , במוסקבה עכשיוגר הבן שלי  .וקצת אנגלית, אוקראינית, אני מדברת עברית. שאני מדברת פחות טוב מבעברומרגישה 
א ולומד "בתי עובדת בבית חולים בחיפה כאחות ובעלה עובד כאח בבית חולים בת. לבקרהם באים מידי פעם . לו תינוקת

עוד מעט .  עד יום מותהאיתיהיא גרה , 90פטרה בארץ בגיל  ניאמ. היום משרת בצבאשיש לי מהם גם נכד . לתואר ראשון
 ל בתיאלפעמים אני יוצאת לשוק או , אני לא עושה הרבה. בקושי הולכת עם מקל. 90אבל אני מרגישה כמו בת , 70ימלאו לי 

  . להשגיח על נכדתי
  
  



 

  
  אלומה צוויג: ראיון
  2009אוגוסט . חיפה

  
  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 



