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  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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  בלאגה

   :שם פרטי

  בובויל

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                            שאיפר

                                              בלועזית
  

Ypres 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  בובויל

   בלועזית
 Lubov                                         

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1930 
  :  עיר לידה

                                                            כפר פרילנד מחוז ניקולייב

       בלועזית
Freeland                                           

  :ארץ לידה

 אוקראינה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  אברהם שאיפר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 פילר 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  ניקולייב

   בלועזית
Nikolayev 

  :ארץ המגורים

 אוקראינה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 בית ספר
   :המלחמהמקצוע לפני 

                             תלמידה  

  :או בתנועה חבר בארגון
 
  

     )אוזבקיסטן(ן 'אנדז, )רוסיה(רוסטוב   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  ניקולייב

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

 

  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(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

, אחי גירש, אחותי הגדולה רוזה, אימי פילר, אבי אברהם: נפשות 6גרנו בבית פרטי בו , פרילנדיהודי הבכפר  1930נולדתי ב
יהודי סיימתי שתי כיתות עד הלכתי לבית ספר . אבי עבד כמנהל חשבונות ואימי הייתה פועלת. אחותי נינה ואני בת הזקונים

 .בניקולייב המשכתי ללמוד בבית ספר רוסי. י הנאצים"מי שנשאר בפרילנד נרצח ע, עברנו לניקולייב 1939- המלחמה וב פרוץ
  

  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

בתחילה נסענו בקרונות . שני הילדים הקטנים יחד עם ההורים לכיוון רוסיה, התחילה המלחמה וביולי ברחנו 1941ביוני 

בדרך שנשמעו . ה אפילו את זה כיוון שהיו הרבה מאוד אנשים בקרונותלי ולאחותי היה מקום לשינה ולהוריי לא הי, פתוחים

בעיר רוסטוב חיינו עם אנשים זרים בדירה וכשנודע לנו ". אם כבר אז לפחות נמות יחד: "הוריי חיבקו אותנו ואמרו לנו, הפגזות

היה קשה , ם והלכנו הרבה זמן ברגלאני זוכרת שהיה גשו. שהנאצים מתקרבים לעיר אז קיבלנו אישור לברוח ברגל לכיוון הנמל

כ זוכרת לאן המשכנו "אני לא כ. ראיתי ששיש בפנים נשק, ושיכנו אותנו בבטן האונייה) כלי שייט(בנמל חיכתה ארבה . מאוד

, גרנו שם תקופה והיה לנו מאוד קשה. ן'בדיוק אבל מהאונייה המשכנו גם ברכבת עד שהגענו לבסוף לאוזבקיסטן לעיר אנדז

אני זוכרת שהייתי . גרם 400גרם לחם ליום ומי שלא עבד קיבל  600מי שעבר היה מקבל , ממחסור נורא של רעבסבלנו 
  .רובל שזה שווה למשכורת חודשית 100בשוק הלחם עלה , עומדת בתור לקבל לחם עם כרטיסים והיה תור ארוך מאוד

קיבלנו חלקת אדמה שאפשרה לנו . היו יותר קלים שם החיים, מצאנו משפחה של אימא ועברנו אליהם לקולחוז 1943בשנת 

סבלנו מהרבה מחלות וכולנו , המצב הבריאותי של המשפחה שלי לא היה פשוט. היו שדות של אורז לגדל מזון ובקולחוז עצמו
 ,איבדנו הרבה מהמשפחה שלנו במלחמה. 52אבי עבד קשה למרות שהוא היה גבר חולה לב והוא נפטר בגיל . חלינו במלריה

  .אחותי נהרגה עם המשפחה שלה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

אני למדתי במכללה לאחיות שנתנה לי מקצוע לחיים ואכן עבדתי כאחות רוב חיי , חזרנו לניקולייב, אחרי המלחמה 1945בשנת 
, הכרתי את בעלי לעתיר1950בשנת . אחותי נינה עבדה שם כמנהלת חשבונות, שם קיבלנו דירה, ן'עברנו לבירוביז 1948וב

עברתי איתו יחד הרבה מקומות ברחבי רוסיה וזה לא הפריע לי כיוון שבכל . שהיה קצין צעיר ששירת באותה תקופה בסין, לזר

  .אחד דומה לי והשני לבעלי, בנים 2נולדו לנו . שנים 40מעל , מקום שבו גרנו עבדתי במקצוע האחות
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים

שנים גרנו יחד עם המשפחה  8שנה גרנו בשכירות ואז , עלינו ארצה לעיר כרמיאל בעקבות בנינו שגר פה קודם 1996בשנת 

המסר שברצוני למסור . קיבלנו דירה ואנחנו מאוד מרוצים ואוהבים את המקום 2005בשנת . של הבן שלי מיכאל בשכירות

 .לדורות הבאים הוא שעלינו לשמור על המדינה
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