
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שבלוב :שם משפחה

  

  ליובוב :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  שבלוב: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
 

  ליובוב :איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
                                          
:                     מין

  נקבה

   :לידהשנת 

04/04/1937 
  דניפרופטרובסק:  עיר לידה

  

   Dnipropetrovsk  בלועזית

                                           

  אוקראינה :ארץ לידה

 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    דניפרופטרובסק: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Dnipropetrovsk בלועזית
 

  אוקראינה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

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

  

    קאסחטן, רסטוב,דונציק: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

        קזחסטן :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                              

 

  :  תאריך השחרור

1944 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  אוקראינה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1996 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
                                                                                                                                      

. ק יהודים והיו שם בתי ספר יהודיםרגרו בישוב סטלינדרופ שבו  ,באוקראינה בעיר דניפרופטרובסק 4-4-1937 תאריךנולדתי ב 

, 10ואחי היה בן  4כשהייתי בת . אז נשארנו שם כל עוד התאפשר לנו, בתפקידים בכירים והחיים שלנו היו טוביםאבי עבד 
 .הגרמנים החלו להתקרב לאזור ואותנו פינו מהיישוב

   

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
 ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  
לכיוון צפון ונסענו לקחנו עגלה עם סוסים  ,יחד עם אח שלי ואמאב ,אני .את אבא שלי לקחו לצבא בזמן שאנחנו התחלנו לברוח 

שהגענו לדוניצק כ .כדי שלא ניפגעינו צריכים להסתתר יהו מטוסיםלאורך כל הדרך שמענו הפגזות של  .דוניצק לאזור בשםעיר ה

לברוח יותר צפונה המשכנו אז  אחד לאורך זמן להישאר במקום התאפשר לנויות אבל לא חנו צריכים ליקיבלנו חדר קטן שבו הי
ם אמא שלי קיבלה הרוסים נלחמו בהובזמן ש ,המקוםשמענו שגרמנים רוצים לכבוש את  סטובושהגענו לרכ .סטובועיר רכיוון הל

 ,ברחנו לקזחסטן .שנוכל לברוח יותר בקלותכדי היה מפקד טייסת והוא ארגן לנו דרכונים ומסמכים  השבעלה מכתב מאחות

לה לגנוב ויכהייתה בודה במטבח וכך טן אמא שלי הצליחה למצוא עסזחהגענו לקכש .כל הבריחה לא אכלנו כמעט כלום ולאורך

 .אוכל ולהביא לנו קצת
   

  היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
  

כשהגענו . לבית שלנו ת מהגרמנים ואנחנו יכולים לחזורמשוחררכבר שמענו שאוקראינה  בקזחסטןבזמן שהינו  1944בשנת 

  .אלא שהגרמנים הפכו אותו למפקדה והרסו כל מה שהיה בו, בחזרה גילינו שהבית לא נשאר כפי שהשארנו אותו

שהפסדתי סיימתי ללמוד מה לאחר כמה שנים  .תפוחי אדמה לאסוףנו הולכים לשדות יהיי ואני אחולעבוד  הייתה יוצאתאמא שלי 

  .נולדו לי שתי בנות ובתום הלימודים גם התחתנתי ואף בזמן המלחמה

עמק הלמגדל הגעתי בהתחלה  .לא יכולתי להישארכבר שהמצב באוקראינה היה קשה מאוד ו כיווןעליתי לארץ  1996בשנת 

 .עברתי לגור בעפולה ובהמשך םבגלל שכל המשפחה שלי הייתה ש
   

 

  יעקב יקוביישין :ראיון

  2013אוגוסט , עפולה

  


