
 

  "ְלדֹורֹות"     
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל               

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                          
  

  .איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים

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 מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  גלמן :שם פרטי  יונה :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך       

 בלועזית  גלמן : איתו נולדתישם משפחה 
 

  יונה:נולדתי איתושם פרטי 

  

  בלועזית
 

:                     מין

 זכר
  :לידהשנת 

10/03/1928 
  :  עיר לידה

  

  בלועזית
 

  :ארץ לידה

 
  צבי :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

 רחל :שם פרטי ושם נעורים של האם

  דונדושוי: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  בלועזית
 

  רומניה :ארץ המגורים

 
  :לפני המלחמה אקדמיתואר /השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

  

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

  

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

 
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

-  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  מחנה על יד העיר ניקולייב באוקראינה 

 - בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
  באותו מחנה ריכוז

 

  :  תאריך השחרור
 1974אפריל 

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

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1973  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

הייתי תלמיד היינו , היינו משחקים עם חברים ולומדים. בערך בגיל בר מצווה 11או  12הייתי בגיל . הייתי תלמיד לא עבדתי

  .תלמיד טוב הייתי, משחקים עם חברים ולומדים
והאחות הגדולה שלי הייתה נשואה . 2- היה לי שני אחים ואחיות האח הגדול היה בצבא האדום ונפל במלחמת העולם ה

  .והספיקה לברוח לסיביר וכך היא ניצלה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
.  

אחותי ובעלה הספיקו , ולקחו לנו את כל הרכוש תפסו אותנו הגרמנים 28-6-1941התחילה המלחמה בתאריך ה 13בגיל 

אני אחי הגדול והורי נפלנו בשבי הנאצי ושלחו אותנו למחנה ריכוז ליד העיר ניקולייב . לברוח לרוסיה ואנחנו חשבנו שהם נהרגו 

  .ועודכינים , בים סבלו ממחלות שונותאוכל לא היה בכלל ואנשים ר, שם עבדנו מאוד קשה. באוקראינה

כל בוקר במחנה הריכוז היו תולים אנשים ומורידים אותם לאחר יממה בכדי שנראה אותם , שים היו מתים כמו זבוביםהרבה אנ

אנחנו נשארנו בחיים במקרה וגם בעזרת קצין גרמני שהיה מקבל אוכל ונותן לי ולאחי קצת אוכל ממה שהוא היה מקבל . מתים

ו במחנה הריכוז הורי היו בגטו מוגילב ואנחנו לא ידענו שהם שם וגם לא בזמן שאנו היינ. וזה חלק ממה שהציל אותנו בשואה

הרוסים שנלחמו בגרמנים שיחררו אותנו ממחנה  1944בשנת  .עבדנו עבודה פיזית קשה זבמחנה הריכו. ידענו מה מצבם
שלא נראיתי טוב הייתי כשנפגשתי עם הורי לאחר המלחמה הם לא הכירו אותי אבי שאל אותי אם זה אני יונה בגלל . הריכוז

  .מאוד חולה 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

חזרנו לחיים אל גוף  ,אני חזרתי ללימודים וסיימתי בית ספר תיכון .חזרנו אל ביתנו במולדובה 1945בשנת  לאחר המלחמה

בתור  יהייתי רופא צעיר התמחית. 1952ב וסיימתי ללמוד ב ניהתקבלתי ללימודי רפואה בקיש 1946אחרי התיכון ב . צעיר
לימודי סיימו שם  ןהתחתנתי עם אלה ונולדו לי שני בנות במולדובה וה 1952בשנת . בועבדתי בבית החולים בקישינ פנימאי

  .1973עלינו לארץ בשנת  .תיכון

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

שתי הראשונה ממחלה נפטרה א 1977בשנת . הגעתי לארץ במטוס והיינו באולפן בערד כחצי שנה אני ומשפחתי 1973בשנת 
אני כרופא עבדתי בעיר דימונה כמנהל מרפאה ואז עברתי להיות מנהל . עם פאני 1979ם השנייה בשנת ואני התחתנתי בפע

מהבת הגדולה ששמה ולנטינה יש לי שלושה , התחתנו יי בנותיתש. 65ויצאתי לפנסיה בגיל  'מרפאה בבאר שבע בשכונה א

כיום אני בפנסיה גר בבית אבות  גני יעלים . יניםנכדים ושלושה נינים מהבת קטנה ששמה שרונה יש לי ארבע נכדים וארבע נ

  .בבאר שבע ואני אוהב להתעסק במלאכה

  

  

  שי אוחיון: ראיון

  2013דצמבר , באר שבע

 


