
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור 

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 יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  יקוב'פרצ :שם משפחה
  

  לב :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

        יקוב'פרצ :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Perchikov בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Lev בלועזית                                                      לב  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
24.4.1935  

  וב'רוגצ  ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

  בלועזית
                                                           

  בלרוסיה :ארץ לידה
 

  מוסיה :שם פרטי ושם נעורים של האם  נאום :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/ל האישהשם פרטי ש
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                      וב'רוגצ:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  לרוסיהב :ארץ המגורים                                          בלועזית 
  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1995 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  1941ואחי פיוטר נולד בשנת  1932אחותי מריה נולדה בשנת . הורייוב עם 'גרתי ברוגצ

  .סבי וסבתי נפטרו לפני תחילת המלחמה. אבי עבד בארגון חקלאי ואמי עבדה במפעל חומרי בניה
  .הייתי בן חמש כשהתחילה המלחמה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, ותמחנות וצעדות מו, 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 
והמשכנו , אותו אחר כך השגנו סוס אבל נאלצנו למסור, בתחילה הלכנו ברגל. ונאלצנו לברוח ,ינוהנאצים הגיעו לעיר מגור

  . כל הדרך היינו תחת יריות הנאציםו ,שנשלחנו לאזור סטלינגרד ברוסיה עברנו ממקום למקום עד .ברגל

בגלל . אמי טיפלה בחיות בקולחוז. סקגרנו בקולחוז בכפר רזדולו ,עברנו לאזור אורנבורגאנחנו . אבי נלקח לצבא 1942בשנת 
  . אבל מסרנו אותם לחיילים, היו לנו תפוחי אדמה .המחסור באוכל נאלצנו לאכול דשא ועלים

  .קיבלנו הודעה שאבי נהרג בקרב 1943בשנת 

  

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

לאחר מכן ו ,למדתי שמונה שנים בבית ספר. 1954גרתי אצלה עד שנת . הגעתי לדודתי בעיר לוגנסק באוקראינה 1951בשנת 
הכרתי . וייצרתי ריפוד לרהיטים 1995עבדתי במפעל עד שנת . ובמקביל למדתי לימודי ערב, התחלתי לעבוד במפעל רהיטים

יש לנו שני . היא עבדה במכללה מדעית ובנוסף עבדה איתי במפעל כתופרת. 1957התחתנו בשנת , סקאת אישתי ברטה בלוגנ
  . ולהם משפחות משלהם, מיכאל וגנאדי, בנים

בניי לא התקבלו ללימודים באוניברסיטה בגלל . הייתה אנטישמיות, בשנות התשעים נהיה מחסור במזון ומוצרי מחיה אחרים
   .היותם יהודים

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
במשך שלושה חודשים . 1999והבן השני עלה בשנת  1991בן אחד עלה לארץ בשנת . עליתי ארצה עם אשתי 1995בשנת 

 2005בשנת . ואני ואישתי עברנו לדירה שכורה אחרת, ה דירה בבת יםאחרי שלושה חודשים הוא קנ. גרנו עם בננו בשכירות
  . קיבלנו הוסטל

  .נמצאת במוסד סיעודי בבת ים אשתיכיום 
אשתו . בני השני גם עובד כחשמלאי. בתו סיימה שירות צבאי. נכדי –בני הבכור עובד במפעל בתור חשמלאי יחד עם בנו 

  .ובתם כרגע משרתת בצבא, שבוןבנם עובד כרואה ח. עובדת בהנהלת חשבונות
  .הולך לבקר את אישתי במוסד כל בוקרו. אני גר בהוסטל ועוזר לשכניי

  
  

  
  אולה בולגקובה: ראיון

  2009ספטמבר . בת ים

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


