
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

 בסקי'בלינצ
   :שם פרטי
 מרגריטה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ידה והשאלה אינה נוגעת אלייךבמ                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי
               נוב'מולצ                            

                                              בלועזית
molchanov 

 
  :שם פרטי איתו נולדתי

                   טהמרגרי                                 
   בלועזית

                margarita                          
:                     מין

   נקבה 
  : שנת לידה

1937 
  :  עיר לידה

     דנופטרובסק                                                        
       בלועזית

                    
dneptopetrovsk                       

  :ארץ לידה
 אוקראינה

  :שם פרטי ושם משפחה של האב
 נוב'יורם מולצ

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 ויירה פסח

                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

     דנופטרובסק                    
   בלועזית

       dneptopetrovsk                          
  :ארץ המגורים

 אוקראינה
  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 גו ילדים, 4בת  

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

                              

  :חבר בארגון או בתנועה
  )  בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(
 

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )                שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                               רוסיה ,סיביר                                       
       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
 דנופטרובסק

  :  תאריך השחרור
1944 

  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
  )גרמניה ואיטליה, לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו (
  
 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
 דנופטרובסק

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

  :שנת עליה
  

1990 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 



 

  קורותיך לפני המלחמה 

 
  

הייתי בת ארבע בגן הילדים אימי עבדה בבית חולים בתור אחות אבי נלקח לבית מאסר בשל סיבות פוליטיות פנימיות כפי 

  .סבא וסבתא גרנו בדירה אחת, אימי  ,אחותי ,אני. שהיה נהוג ברוסיה בתקופת סטלין

  

 
  קורותיך בזמן המלחמה 

 
. יים והינו עוקבים מבעד לוילון הכהה איפה נוחתות הפצצותהמלחמה החלה כשבלילה התחילו הפצצות של מטוסים גרמנ

יום אחד שכנים לקחו במשאית . כששמענו הפצצה ירדנו לחדר המדרגות עם שאר דיירי הבניין והמתנו שם עד להפסקת אש

אליו עם ורות אך כולנו נדחסנו סחהקרון היה מיועד להעברת . אותנו יחד איתם עם שתי מזוודות ונסענו עד לתחנת הרכבת

  . אנשים נוספים לא ידענו לאן הרכבת תיקח אותנו אך העיקר שהיא תרחיק אותנו מאזור המלחמה

בקרון היו מדפים שבני המשפחה השתכנו בהם ובכל עצירה של הרכבת ותחנות האיסוף וההורדה שלה ניצלנו את הזמן לאגור 

באחד המקרים נכנסו לתעלה המיועדת לניקוז  .רת אוכלתמו מים חמים אך אוכל לא היה ניתן לקנות אלה רק להחליף בגדים

כשראיתי את הילדים בקרון ביקשתי מאמא . קרונות מסע שהכילו ילדים שהגיעו מללינגרד ,מים כדי להסתתר מההפצצות

  . זאת תמונה שנחרטה אצלי –שתנסה לתת להם אוכל 

, ר שיש כפרים רבים מסביב שנוכל להתגורר בהםהגענו לעיר הומסק ובה חיפשנו דירה אך לא מצאנו שמענו מתושבי העי

הינו כמה משפחות יהודיות , עשיר שתלה עצמו גרנו בביתו של בכפר זה אדם . רכבנו על סוסים כדי להגיע לכפר בתוחובה

  . הינו צריכים לתקן מעט את הגג כי היה רעוע ובמשך כל המלחמה הינו שם, באותה דירה של האיש העשיר

  . את מסילת הברזל לצדדים וככה הרכבת יכולה לפנותטה פעל שמיצר את החלק שמסבא הלך לעבוד במ

אמא התנדבה כל יום בבית חולים אך בו לא היה לספק אוכל לחולים לכן התושבים נחרצו לעזרתם כדי לתת להם את מעט 

ר גדול עם מרק רותח באחד הימים נשאר סי, אחותי ויקטוריה הלכה לבית הספר ואני נשארתי בבית. האוכל שנותר להם

בבטן ובידיים ועד היום  נכוויתהסיר היה כבד ולכן המרק נשפך על הרצפה וגם עלי וכתוצאה מכך , שרציתי להביאו לשולחן

רופה מעלים תאישה מבוגרת הכינה , מכיוון שלא היו תרופות לטפל בי הושארתי חצי שנה במיטה. נשארו לי סימנים ממקרה זה

  .ילכוויותירופה תזה שימש לי כומפירות שאספה ביער ו

למזלנו יכולנו לחזור לביתנו אך הוא , חזרנו לדברינוריסק וסבא וסבתא נשארו בכפר לאחר שהודיעו כי הוא יצא מכלל סכנה 

  .נתפס כבר על ידי משפחות אחרות ואנו נאלצנו להיות איתם

 

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
 
  

היו לי בגדים וספרים ולכן הייתי צריכה להחליף את הבגדים והציוד הבית ספרי עם אחותי בכל יום  הלכתי לבית הספר אך לא

, הלכתי לאוניברסיטה ללמוד מהנדסת בניין' אחרי כיתה י. יתנו הלכה יום כן יום לא לבית הספראובכך נוצר מצב שכל אחת מ

ובעלי בוריס עבד בבניה ואני בארגון ' ם עבודה בעיר ורוניזקיבלנו מקו. 1960פגשתי שם את בעלי ונולדה לנו בת בשם אווה ב

 .שנה עבודה לעובדים ועבדתי שם במשך שלושים, גני ילדים, של רכבות שסיפק בתי חולים



 

  חייך  בארץ
 
  

ואחר קודם שכרנו דירה . הגענו לרחובות והינו שם שנה אחר כך עברנו לאריאל, החלטנו לעלות לישראל עם ביתנו אווה 1990ב

  .כך יכולנו להרשות לעצמנו לקנות אחת ומאז אנחנו באריאל

  

 .רק בה אנו מרגישים בבית, הדור הבא חייב לאהוב את המדינה הזו כי אין לו מדינה אחרת: מסר

  


