
 משפחת בוים

 .קובלנשארה השריד היחיד למשפחת בוים מ ,(ורלינסקי)זלדה 

יש לנו סברה . ושם האם לא ידוע לנו, היה בנו הבכור של אברהם בוים, משה, אבי המשפחה 

. ות/במשפחה היו עוד שלושה בנים. מאחר וכמה נכדות נקראו בשם זה, ששמה היה זלדה

 או ' הדוד הכתום' ,נשואה לאדם שרק הכינוי שלו אשר הייתה, רבקה-חוההבאה בתור הייתה 

אותן שלחו לארגנטינה לפני , וגולדה ורבה -אלטה, לזוג היו שתי בנות. נשאר אחריו, י'ינג'ג'

. רבקה ובעלה נספו בשואה-חוה. כנראה לאחר שכבר הייתה הסכנה ברורה, המלחמה

, ב"קובל והיגרו לארה עזבו גם הם את זיסל ופרץ, הצעירים יותר, האחות והאח של משה

ארץ "אל , 20-במסגרת גל הגירה גדול של תחילת המאה ה, שנים רבות לפני פרוץ המלחמה

 ".האפשרויות הבלתי מוגבלות

, ודי מקומי בפרובידנסבעיתון יה בזכות מאמר שפרסמה בתו, יש לנו יותר פרטים פרץעל  

כ נשא לאישה את "אח .מסתבר שפרץ היה בצעירותו חייל בצבא של הצאר. 2010בשנת 

-ב ב"פרץ יצא לארה. אברהם, ושנה לאחר מכן נולד בנם, גם היא מקובל, [לבית גורין]בלה 

 1121-המשפחה התאחדה ב. ורק לאחר כמה שנים הצטרפו אליו אשתו ובנו 1110

היה גם בעלים , שהיה כבר אז פיטר בנקס, פרץ. ב"שבמדינת רוד איילנד בארה, בפרובינדנס

למרות . היימן וזלדה, בהמשך הצטרפו למשפחה שני ילדים נוספים. לים לגבריםשל חנות נע

מעט התמונות שיש בידינו הן  ,שלא זכה פרץ לראות אף אחד מבני משפחתו שנשארו בקובל

בנוסף לאיבוד כל המשפחה , בתעתועי הגורל. מידי אחיו משה ,תמונות שהגיעו אליו

. 1111-ב, בגרמניה, ת בנם היימן במלחמהובלה א( פיטר)איבדו פרץ , שנשארה מאחור

במסגרת זו איתרה את . וספיח נוסף למלחמה היה ניסיונה של בלה לאתר קרובים ששרדו

היא שלחה לה מכתב בו . במחנה פליטים באיטליה, האחיינית היחידה ששרדה, זלדה

, צ"חדורת רוח הציונות והשוה, אבל זלדה, הפצירה בה לבוא ולהתקבל כבת למשפחתם

 .סירבה והמשיכה בדרכה לארץ ישראל

אידה , גרטי, שתי בנות ובן, נולדו שלושה ילדים, ב"האחות השנייה שהיגרה לארה, זיסלל

 .ב"בארהם חייוכולם , ומהן צמחה משפחה ענפה, ומוריס

בתם של , לבית גלון]אתי -משה נשא לאישה את חיה. הבכור שנשאר בקובל, ונחזור למשה

, הם התגוררו בקובל. [דאטין שמו, משפחה שישבה בכפר קטן מצפון לקובל, מאיר וריסיה

שזכתה להינשא , (1100)אסתר : על פי סדר לידתם, ילדים 7נולדו ו נה'ברחוב אפטצ

שלו ולאשתו נולד הנכד הראשון , (1102) [אברום] םאברה. שרה, לישראל וגם זכתה לבת

(. ושמה לא ידוע לנו)שגם הוא היה נשוי עם ילדה , (1101) שמאי. דוד, של משה וחיה

השורדת היחידה , (1121) זלדה, (1111) [מוטי]מרדכי , (1101) [איציק] יצחק, ולאחריהם

 (.1121) [שרוליק]ישראל ו, מהמשפחה היקרה הזו

גם הבנים . היה סנדלר וגם חזן בבית הכנסת בו התפללו בני המשפחה, פחהאבי המש, משה

 .הלכו בדרכו ועסקו במלאכות הבגד והנעל

סביר להניח שגורלם היה  מדויקיםולמרות שאין לנו פרטים , המשפחה כולה נספתה בשואה

היחידה ששרדה את . 1112בקיץ , בבורות ההריגה בבכובה, כגורלם של שאר יהודי קובל

נקראה להגיע  ,צ"השוה ,שבמסגרת חברותה בתנועת הנוער הציונית, סון הייתה זלדההא

סיפור הצלתה מלווה בתחושת . במגמה להגיע לארץ ישראל, ליטא, לריכוז התנועתי בוילנה

בעת שהשיירה עברה , ובדרך זלדה הייתה בשיירה של יהודים מהגטו אל פונאר. אומץ לב



. האנשים שעמדו וצפו בצידי הרחובאל , היא החליטה לקפוץ אל בינות הקהל, ברחובות העיר

הורידה . ה שאין לה מה להפסידהם ידעו שמובילים אותם אל מותם ולכן היא החליט, לדבריה

לא כל הפרטים . אל תחילתו של מסע בריחה והסתתרות, כוכב הצהוב וקפצה הצידהאת ה

( נוצרייהבזהות )אנחנו יודעים שבחלקו המרכזי שירתה כמשרתת אבל , של מסע זה בידינו

כל פעם מצטרף ... בסביבת עכברים, בעבודה קשה, בשמלה אחת לגופה. בבתים של איכרים

כ "ואח, את בואו של הצבא האדום היא צפתה במשפחה שכזו. פרט אחר לשנים של מסתור

 .באודינה, הבדרך לא דרך הגיעה בסופו של דבר למחנה פליטים באיטלי

 שהגיע למחנה כחייל, בעלה יוסף ורלינסקי, במסגרת שהותה שם הכירה את חברה לחיים

הגיעה ארצה ולאחר שהות קלה  1111בשנת . היהודית של הצבא האנגלי הבריגאדה מטעם

מרבית שנותיה בקיבוץ עשתה במערכת . בעתלית הצטרפה לחברי תנועתה בקיבוץ בית זרע

 (.שרהלה)עירית ושרה , מתי, נולדו שלושה ילדיםף לזלדה ויוס. החינוך

 

 


