
 

  "ְ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
  מניה  גולבום

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

          
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Mania 20/12/1928 נ / ז     מניה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Bălţi מולדובה  בלץ 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  אידס  מרדכי

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה  נעוריםשם
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
     Bălţi  מולדובה  בלץ 

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

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  מחנה בלטה

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1944 בלטה

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

   :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, משפחה: ציוני דרך(

הייתה מגיעה אשר במסגרת עבודתה  הייתה קניינית יאמ . אחים4היינו בבית היינו . נעלייםל מפעל הוריילפני המלחמה היה ל
  . לפני המלחמה10כ היו לנו חיים טובים הייתי בת "סה. שונותלעיירות 

  .עשו כהלכההיינו משפחה דתית וכל החגים נ
  

  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;  להצלתךותיבאופן משמעסייע 
עברנו ממחנה למחנה עד שהגעתי  . היו פיצוצים ויריות.הגיעו הרומנים והעבירו אותנו לכפר ומשם למחנה, המלחמה פרצהכש

אמרו לנו שאנחנו הולכים , ינפרדתי מהוריאת כל הילדים כשלקחו .  בשם בלטהילדיםי "שאוכלס רק עבסופו של דבר למחנה 
הכריחו אותנו לחפור בור ולשם היו זורקים את  במחנה .הרומנים היו יותר גרועים מהגרמנים הם היו ממש רעים אלינו, ללמוד

רים במחנה היה רופא שעשה עלינו ניסויים והזריק לנו חומ .סבלנו מאוד מרעב ומקור. גופות היהודים והכריחו אותנו להסתכל
 ואז . כאב לי הגוף וחשבתי שזהו אין סיכוי שאשרוד,אני הגעתי למצב שפשוט לא יכולתי לעמוד על רגלי מכל הזריקות. לגוף

 אמר לנו לבוא איתו שהוא יעזור לנו כי אינו יכול לראות את ,ילדים'  הייתי יחד עם אחותי ועוד מס,ראה את מצבישגרמני אחד 
ת סוסים תחת הקש ואמר לנו וו הוא החביא אותנו באור. ילדים וקשה לו כל הסיטואציה הזוהסבל שאנו עוברים כי יש לו גם

הגרמני . הגרמני הזה כל פעם היה מגיע ונותן לנו חפיסת שוקולד כדי שלא נרעיש וגם היה דואג לנו לאוכל. לשמור על השקט 
  .תו שורדנוהזה בעצם הציל אותי ואת אחותי בלעדיו לא היי

אנשים '  הוא ועוד מסוהחליטלדרך יצאה המוות  כאשר רכבת .פרטיזניםל צטרף ה,19 שהיה בן ,תי שאחי הגדולמסיפורים שמע
אחי הציל , הרכבת לא הגיעה ליעד והרבה הצליחו לברוחושהיו שם לשבש את המסילה כדי שאנשים לא ישרפו ובאמת הצליחו 

  .י הנאצים"הרבה ילדים אך לצערי הוא נתפס ונרצח ע
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /פרנא סא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  .י הנאצים" כל משפחתי נרצחה ע,אני ואחותירק נשארנו כי כאשר הסתיימה המלחמה היה מאוד קשה 
היו לי חיים לא  . 9בתי הייתה רק בת ו בעלי נפטר ,שנים' לאחר מס .התחתנתי ונולדו לי ילדים, סיימתי ללמודבמהלך השנים 

  .לאחר שבועיים נפטרובני גויס לצבא הרוסי וכאשר חזר הביתה יום אחד לא חש בטוב לא ידענו מה יש לו , פשוטים
ובעלי ומכל המצב הזה  התגעגעתי מאוד לבני .היו לי הרבה בעיות ברגליים בקושי יכולתי ללכת, הייתי במצב נפשי ופיזי לא טוב

   . מוחי קשה מאודעבלתי אירויק
היינו משפחה דתית וחלום חייו של בעלי היה לעלות  . בבית הקברות ישנו פסל שבעלי בנה לזכרו של אחי שנרצח בשואה

  .לישראל ובעקבות זה באה ההחלטה לעלות לארץ ישראל
 . ואת אחותי אך ללא הצלחהמשפחתי ואני חיפשנו את הגרמני שהציל אותילפני שעלינו לארץ 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
מכיוון שלא יכולתי לעבוד בארץ כי הייתי .  מי שעזר לנו היו שכנים טובים.היה מאוד קשהומלחמת המפרץ זמן בארצה ו עלינ
  .השתלבתי טוב, בשבילי זה היה דבר נכון לעלות לארץ ישראל .צב לא טוב שמרתי על ילדיה של בתי והיא יצאה לעבודבמ

נפלה קטיושה צמוד לבית והייתי לבדי וזה ממש החזיר אותי , מאודוכשפרצה מלחמת לבנון השנייה פחדתי , אני גרה עם בתי
  .אחורה לשואה הייתי מבוהלת מאוד

אני אחרי אירוע מוחי קשה מאוד שאחריו לא דברתי ולא הלכתי ורק בגלל ,  לחיות כתוצאה ממה שעברתי בשואהיש לי כוח רצון
  .אין לי יציבותו מוח אני בקושי הולכת יאירוע' מצבי לא טוב כיום כתוצאה ממס .הכוח העז שלי לחיות נשארתי בחיים

  
  

  בדיבו אנה: ראיון
  2009אוגוסט . קרית ים

  
  וגקרן אלמ: 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 



