
 

  "ְ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

  שבלביץ :שם משפחה
  

  מריה :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                      מריה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ / ז                                       

 :לידה תאריך
16.6.1926  

  מולדובה :ארץ לידה    קישינב): מחוז, ישוב( מקום לידה  בלועזית
                                                                                                   

  אושר :של האב שם פרטי  אודלה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                             קישינב:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  מולדובה :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

  כיתות6: לפני המלחמה ר אקדמיתוא/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
  ?  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
  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1990 :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/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

את אבא לקחו .אמא ושתי אחיותיי, אני, חיינו בקישינב. תלמידה בכיתה השישית, 12הייתי בת , בפרוץ המלחמה, 1941בשנת 
  .מעולם לא ידענו את מקום המצאו וקבורתו.  קיבלנו הודעה שהוא נהרג1943בשנת  ו1941למלחמה בשנת 

לאחר מכן הגענו . ברחנו לקרסנודר שברוסיה, כשהמלחמה הגיעה גם לשם. כשהחלה המלחמה נסעתי עם אמי ואחיותיי לאודסה
, 1945בשנת . רחנו לאוזבקיסטןמשם ב. וזה היה האוכל העיקרי שאכלנו שם, גידלו שם סלק אדום. לקזחסטן ועבדנו בשדות

מצאנו אותה כשחזרנו .  לא ידענו מה קורה איתה1948מאז ועד שנת . נעלמה אחותי הקטנה בשדות, כשהגרמנים התחילו להפציץ
  .למולדובה

אמרתי שאבי שם את ראשו וחייו ואני , התחצפתי למנהל המפעל. 14הייתי בת .  עבדתי במפעל באוזבקיסטן1944-1945בשנים 
כך בעצם . כי ילדה אחת כבר נעלמה לה, רצו להעמיד אותי למשפט ואמא התחננה ובכתה שלא יעשו לי כלום? יכה להתלכלך כךצר

  .נאלצתי לקשור מטפחות על הרגליים כדי שלא ייפצעו, בזמן העבודה בשדות היינו יחפים.ניצלתי
  .ה המזון העיקרי שלנויחד עם קליפות תפוחי אדמה זה הי. בעזרתו הכנו תה, בבית דלק נר אחד

  .כשהלכנו לקבור אותה מצאנו קברים פתוחים וקברנו אותה שם. 13היא הייתה בת .  נפטרה אחותי ממחלת הטיפוס22.6.1945-ב
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