
 

  "ְלדֹורֹות"                                 
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל              

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                           
  

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

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

  מחקרית, ם יש חשיבות לאומיתי שלכלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

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

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

   :שם משפחה

  בוגופולסקי

   :שם פרטי

  איסאק

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי

  בוגופולסקי

 בלועזית                                             
Bogopilski 

  :נולדתישם פרטי איתו 

  איסאק

  בלועזית 

 Isaac                                       

:                     מין

  זכר

  : שנת לידה

1926 
  :  עיר לידה

  ברשאד 

  בלועזית     

bershad   
  :ארץ לידה

  אוקראינה

  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  בוגופולסקי הירש

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 אידה
:                                                     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  ברשאד 

  בלועזית 

bershad       
  :ארץ המגורים

 אוקראינה
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי

   :מקצוע לפני המלחמה
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

 אוקראינה
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 דאגטו ברש
  בלועזית 

                                                                                                                             ברשאד 

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

 בלועזית 
  

   :במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
  

  :ציין מקום שאליו חזרת לאחר המלחמה
  ברשאד 

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 בגרמניה כשלחם עבור הצבא האדום

  :  תאריך השחרור
 

  

 
  

  במידה ועלית ארצה בדרך אחרת ציין זאת

  

  :שנת עליה

1990 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                       
. אחי אברהם ואני, אחותי רעיה, אבי הירש, אימא אידה, בבית היינו, 1926בברשאד באוקראינה בשנת שמי איסאק ונולדתי 

תמיד ידעתי שאני . אבא תמיד סיפר שלי שמקור שם המשפחה שלנו נוצר בגלל שמישהו מהמשפחה שלי היה מהקנטוניסטים

ב תיחקר אותו כי פחדו שבבית .ג.ן הרבה פעמים הקאבי היה יהודי דתי ואפילו היה חזן בבית הכנסת ובגלל היותו חז, יהודי

  .הכנסת נעשית פעילות מחתרתית כנגד המשטר הקומוניסטי

התחלתי ללמוד בבית הספר היהודי שם למדתי  7בגיל , בבית חגגנו את כל החברים היהודים ואני זוכר את השירה של אבא

. שכמובן שלא הייתה ברירה אחרת אז המשכנו ללמוד בוס ופתחו במקומו בית ספר אוקראיני "כיתות ואז סגרו את ביה 3

הוא היה מכין להם כל מיני דברים מעורות שהם היו מביאים , זכורים לי קשרים טובים עם השכנים כי אבי היה במקצועו חייט

  .לו

  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

  

ה זה יום ראשון אז כולם היו בבית ואנשים נשארו בעיר כי לא היה להם לאן הי, לא ציפינו לזה, המלחמה פרצה 1941ב

הם התחילו לתחקר , שבוע אחרי תחילת המלחמה הגרמנים נכנסו לעיר. ופצצה די מהר ונהרסו הרבה בתיםהעיר ה, ללכת

לאחר זמן קצר גם ההונגרים נכנסו ויחד עם הגרמנים , את כולם וכמה מהשכנים האוקראינים הלשינו על יהודים שחיו שם

את כל הצעירים והבריאים לקחו לעבוד ואם . בגטואסור היה להיכנס או לצאת והרעב החל להשפיע , הקיפו את הגטו בתיל

מבני משפחתי  4בבית היינו . אלף יהודים 20,000הביאו מרומניה עוד כ, אלף יהודים 2000בתחילת המלחמה היו בברשאד 

אני , החורף התחיל והטמפרטורה התחילה לרדת מה שגרם להתפרצות מגפת טיפוס בגטו, אנשים 5ואלינו הכניסו עוד 

גם בעזרת , כבר הסבירו לי שאני הולך למות כי לא היה לנו תרופות בהישג יד ובנס החלמתי, נדבקנו ואני גססתיואחותי 

הגרמנים המשיכו הלאה והשאירו את ברשאד לידי  1942בשנת  .העבירו אלינו אוכל ועוד, האוקראינים שמאוד עזרו לנו

שבאים לבקרה ויספרו להם שיש מגפות בגטו ואם חלילה יכנסו היינו משחדים את ההונגרים יפחידו את הגרמנים , ההונגרים

  .שיחדנו את ההונגרים שלא נלקח לבורות הירי ואותי ואת אחי לקחו למחנה עבודה לתקופה, הם ידבקו והגרמנים היו עוזבים

של החזית  48אני גויסתי לגדוד מרגמות כבדות מספר  ,כששחררו את הגטו אני ואחי התגייסנו לצבא האדום, 1944ב

סרן גורדה , המפקד שלי. כולם היו שווים, בצבא האדום לא הרגשתי אנטישמיות. האוקראינית הראשונה למחלקת המודיעין

לכן אסור אף פקד עליי להחליף את שמי לאיוון כי פעמים רבות אנחנו פועלים מעבר לקווי האויב ואנחנו עלולים ליפול בשבי ו

  .במסמכים הצבא האדום אני רשום כאיוון, שהנאצים יגלו שאני יהודי

מידי פעם הייתי מקבל מכתבים ממשפחתי , בגלל שהייתי חייל טוב ויחסית לחיילים האחרים משכיל אז קודמתי לדרגת סמל

הייתי ישן לפעמים לא היינו  לפעמים לא, לא היה לי שרות קל. וכך לצערי גיליתי שאחי נהרג במזמן המלחמה כשהיה בחזית

  .ישנים כמשך כמה ימים כי היינו צריכים לירות אך לא פעם התמזל מזלי וניצלתי ביד המקרה

אפילו שהמפקד , יום אחד הייתי אמור לצאת לסוג של חופשה והחייל שהיה צריך להחליף אותי לא רצה לבוא כי הוא פחד



 

הופצץ , כמה שעות אחרי השיחה, סרב פקודה זה לא עזר והוא לא באעלה מולו ושאל אותו איך זה יכול להיות שהוא מ

  .המקום שבו היה החייל שאמור היה להחליף אותי ואני הייתי אמור להיות שם וניצלתי

 3-8לא יכולנו לנסוע ברחובות אז היינו הולכים רגלית בקבוצה של , הקרבות בברלין היו קשים ביותר, כשנכנסו לגרמניה

כל האנשים שהיו איתי שם . דלתות וגגות, שהיו יורים מחלונות)  גיטלר יוגנט( 10-15השתמשו בילדים בני  הגרמנים, אנשים

גרמנים זרקו דפים שנכתב עליהם שהיטלר , למאי בשהותי בגרמניה גיליתי שהמלחמה נגמרה 9ב. נהרגו ורק אני נשארתי

לא נכון והגרמנים הפיצו את התמונות כדי שלא יחפשו את  בדיעבד גילינו שזה. מת ותמונה שלו בארון מתים ומסביבו אנשים

  .היטלר

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

החיילים הוותיקים נשלחנו אנחנו . לחזית היפנית, המשכתי לשרת בצבא והגעתי עד למזרח הרחוק, אחרי שהמלחמה נגמרה

  .הם היו מוכנים להתאבד ולא ליפול בשבי, הלחימה מול היפנים הייתה קשה, עם ניסיון קרבות

החיים , אבי ואימי חיכו לי בבית ואני התמקצעתי כחייט כמו אבי, יהודים 500חזרתי לברשאד ושם נשארו רק , 1951בשנת 

  . נמשכו כרגיל

האשימו את , שאד והתחילו להרגיש אותה במפעלים ובשאר מקומות העבודההתחילה אנטישמיות בבר 1956-1955בשנת 

  .אבי נפטר 1964אימי נפטרה ממחלה קשה וב 1954בשנת , היהודים בכל דבר

  .1990לארץ עליתי באוגוסט 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

צונך להעביר המסר שבר, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

 ):לדורות הבאים

 

. מאוד שמחתי לעלות לארץ והרגשתי שזאת המדינה שלי ולכאן אני שייך, עליתי לארץ ישראל עם אשתי ושתי בנותיי 1990ב

  .הכי קטנה שלי נולדה בארץ הנכדה, בנות וכמובן נכדים 2יש לי 

 

 

  קסניה סרקליבצקי : ראיון

  10.4.2013: תאריך הראיון

  


