
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  מריה  שמואלוביץ

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

     Viroblanskaya וירובלנסקיה  וירובלנסקיה 
:       מין   :לידה תאריך  :מלחמה או בתקופתהה שם פרטי לפני   בלועזית

     Maria   14.1.1925 נ / ז     מריה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Voroneg רוסיה  'וורונז  
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רחל  לב לובה
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Voroneg  רוסיה  'וורונז 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
 ס"בי                                   

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  בלארוס, ויטיבסק 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1990   
  
  
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, המשפח: ציוני דרך(

  .אחות יותר גדולהלי  הייתה .אבא היה נגר ועבד במפעל ,אישה עדינה, היתה עקרת ביתאמא 
  . בשקיותזוכרת איך היו מביאים לחם שחור.  והרעב שורראוכל יקר ה.ילדות לא שמחהלי הייתה 

  . אבא נפטר ואמא קיבלה עליו פנסיה. רהיטים מאוד יפים בביתנו ולמרות המחסור היו ל אבא עשה רהיטים מאוד יפים
  . שנות לימוד9ס יסודי והשלמתי "למדתי בבי

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , ויה ושם בדויזהות בדבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
.  חודשים ואז החליטו שצריך לחזור הביתה4ו שם נגר. אוזבקיסטן ,לטשקנטפינוי  ההי.  התחילה המלחמה18 בת יכשהיית

 היה ידוד שלה. במעבדה במפעל תיב עבדובסרט .בוו לסרטננאצים ואיכשהו הגעהו משם כי הגיעו נברחמיד אך ' רונזוו לונחזר
הודו  .חייליםהרות התכתבו עם  נערות צעי.פעילה וארגנתי איסוף בגדים חמים וממתקים לחיילים מאוד יהיית. מנהל המפעל

חברה בתנועת הנוער הקומוניסטי ויום  יהיית.  חבר באותה תקופהיהיה ל. היה מאוד קר בחורף. ונעל כל מה ששלחמאוד  נול
   .הרבה נהרגו וונהפציצו את הגן שבו פעלאחד 

  

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

.  במפעל בהנהלת חשבונותתיעבד ו קורס בהנהלת חשבונותתי למד.יבלארוס עם אמא ואחות ,ו לויטיבסקנאחרי המלחמה נסע
 . ואז התחילה המלחמה1939 לצבא בשנת התגייס יבעל.  התחתנתי25כשהייתי בת . היה קשה ומפחיד לחזור אחרי המלחמה

אחרי המלחמה שיקם את הבית שלו במו ידיו ואז חיפש .  במלחמהוקיבל הרבה מדליות ואותות הוקרה על השתתפותהוא 
מהבוקר עד דרשה הרבה שעות עבודה  בהנהלת חשבונות הדועבה. היה בעל טוב מאודהוא . אז פגש אותי ,לעצמו אישה

  .ת הוקרה אותיעל כך אפילו קיבל , לעבוד כקופאיתתילילה ולכן החלטה
נולד בננו השני כשהייתי בת , י בתחילהתי רצלמרות שלאו רצה ילד שני יכ בעל"אח . בביתתינשארלאחר שבננו הבכור נולד 

 טבעת יהייתה ל .אבל לא בעושר, וותיגאועל כך  אותם היטב תיגידל. הילדיםלנו היו הכי חשוב  . לעבודחזרתילאחר מכן  .35
הילד .  דירה קטנהנוהייתה ל. תי אותהכן לא מכרלו כרוןי אמר שזה זיאבל בעל , למכוריתיצשר) טבעת הנישואין(זהב יחידה 

 שנה 38. נשארו בדירה הקטנהואנו  בננואותה נתנו לנו דירה  השתתף במלחמה נתנו ליומכיוון שבעל ,רצה דירה יותר גדולה
  .ו באותה דירה בויטיבסקנגר

 הוקרה על תיקיבל. הצגות וקונצרטים, סרטי קולנוע, אירגנתי טיולים. ר ועדה"יוכ כיהנתי ות הקומוניסטיה למפלגתיהצטרפ
 .1990 להיות במפלגה עד לעלייה לארץ בשנת תיהמשכ ו,יעבודת

אמר שצריך  ובעקבות אירוע בעבודה שבו לא קיבל מה שהגיע לו במפעלכמהנדס עבד הוא .  רצה לנסוע לישראלבכור הננוב
ולבסוף החלטנו גם ויטיבסק לישראל ה מאסיבית מי היתה עלי,90-הת ו שנ, באותה תקופהךא , לא רצהיבעל. לנסוע לישראל

  . חודשים אחרינו9בננו השני עלה  .לנסועאנחנו 
  

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

בית הבעלת . משלנוו דירת קרקע נכ שכר"אח .חבר של הבןהתגוררנו בחמשת הימים הראשונים אצל  ,לישראל כשהגענו
  .ו לו מאודנ ועזרבןר עם הוגבהמשך עברנו ל.  מאוד נחמדההייתה 

הוא . מאוד מתגעגעת אליו ואני  נפטר לפני שנתייםיבעל.  אנו גרים בהוסטל ואני משתתפת במקהלה של ההוסטל שנה12מזה 
  .עדיין באבלאני  ,הבואו בעל טוב היה

  .אחד מהם בא לבקר בימי שישי. בן אחד גר בגדרה והשני באשדוד. עובד במחשבים, 60בן כבר  ,לוהבן הגד
עשתה התמחות ש רואת חשבון השלישיתנכדה  והעוזרת תובעהעובדת כד "נכדה שנייה עו ,צבאבנכד אחד  - נכדים3יש לי 

  .באוסטרליה
  

  ןנטלי ויימ: ראיון
  2009ספטמבר . אשדוד

  
  קרן אלמוג: עריכה



 

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



