
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מליקין :שם משפחה
  

  ריבה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
       לויט  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   בלועזית

                                                                                   
   :שם נעורים

:       מין                     ריבה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ / ז                                       

 :לידה תאריך
18.5.1924  

  פולין :ארץ לידה  זדזיענדיול  ): מחוז, ישוב( מקום לידה  בלועזית
                                                                                                   

  אלטער :של האב שם פרטי  ריבה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/ היהאם( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                         דיאטלובו:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  בלרוסיה :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
 גטו דיאטלובו ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  דיאלטלובו:         מקום  השחרור
 

 1944  :תאריך השחרור

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

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

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/ת נוערתנועו/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

ו את כל היהודים וסגרו כעבור חודש מיום הכיבוש אספ. ביום הרביעי לתחילת המלחמה הגרמנים נכנסו לעיירה שלנו בבלרוסיה
לאחר כמה חודשים הגרמנים החליטו לחסל את . ונהרגו אלף יהודים,  הגרמנים עשו את הרג היהודים הראשון1941באפריל . בגטו

, אני הצלחתי לברוח.  ממכונות ירי לכל הכיווניםכמה יהודים ניסו לברוח והגרמנים ירו עליהם . הגטו וכמעט כל היהודים נרצחו
אחותי וסבתא , הוריי(כל משפחתי . הצילה אותי ולקחה אותי ליער, תחת סיכון חיים, היא. לחצר הוריה של חברה שליונכנסתי 

אותו חבר היה . והם עזרו לי ליצור קשר עם הפרטיזנים) שהיו רוסים(פניתי לחברים של הוריי . נרצחו באקציה של הגרמנים) וסבא
לפני המלחמה הספקתי ללמוד בבית ספר . געתי ליחידות פרטיזנים ביערות בלרוסיהה. מקשר בין יחידות הפרטיזנים לאוכלוסיה

  .לפי הצורך, שם הייתי כאחות וגם כלוחמת קרבית, התארגנה יחידה חדשה של פרטיזנים.  כך שבפרטיזנים הייתי אחות, לאחיות
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, חזרה הביתההשחרור ו: ציוני דרך(

ונולדו לי , התחתנתי, חזרתי לדיאטלובו בבלרוסיה. בתום המלחמה קיבלתי עיטור גבורה כלוחמת פרטיזנית מממשלת ברית המועצות
אחרי מותו עברתי לגור . שם גרנו עד שבעלי מליקין הירש נפטר.  עברנו לעיירה רציצה בחבל גומל בבלרוסיה1959בשנת . בן ובת

  .1991בקייב שבאוקראינה וגרתי שם עד שנת 
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  .גרה בלוד. 1991הגעתי לארץ בשנת 
  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה


