
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .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 מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  גלמן

   :שם פרטי

  מרה 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה                                   

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  'קלמנוביץ

                                              בלועזית
  

Kalmanovitz 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  מרה 

   בלועזית
 Mara                                         

:                     מין

 קבהנ
   :לידהשנת 

02.06.1932 
  :  עיר לידה

  קישינב

       בלועזית
 Chisinau                                          

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  שמחה 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 בלומה 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  קישינב

   בלועזית
Chisinau 

  :ארץ המגורים

 רומניה 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   :  ופת המלחמהמקומות מגורים בתק

  אוזבקיסטן.קזחסטן .אוקראינה.רומניה              )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
1945 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  קישינב 

  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(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

היינו בבית . בעיר קישינב אשר ברומניה לאב שימחה שעסק בסנדלרות ולאימא בלומה שהייתה עקרת בית 3219נולדתי בשנת 

  .כמו כן שמרנו בבית על המסורת היהודית וקיימנו את חגיי ישראל  .ילדים שמונה

   

  י על קורותיך בזמן המלחמה /רנא ספ

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

ואחותי תינוקת בת שמונה חודשים אני זוכרת זה  היה ביוני הרוסים נכנסו כאשר התחילה המלחמה ברחנו אני ואחי  1941בשנת 

לרומניה ואנו ברחנו בקרונות רכבת המצב והתנאים היו קשים ביותר אני זוכרת שכדיי לשתות היינו שותים את המים של הקטר 

ו הרבה מחלות וראיתי הרבה אנשים וכדיי לאכול היינו אוכלים את הגללים של הפרות ביחד עם קש הי.של הרכבת שהיה עם נפט 

א היה לה מה לאכול ואני לא שמתי לב שהיא לאת אחותי הקטנה שבמשך כמה ימים  אז וסחבתי איתי 6מתים לידי אני הייתי בת 
אני והמשפחה שלי היינו נרדפים .במשך הזמן סבלנו מכינים ומחלות אחרות .מתה לי הידיים אחרי כמה ימים זה היה נורא היותר 

ושם סבלנו המקור העז שפקד את  אינה הגענו לאוקר פעם שהגרמנים היו מתקרבים אלינו אנחנו היינו בורחים לארץ אחרת  כל

  .המקום לאחר מכן ברחנו לקזחסטן ומשם לאוזבקיסטן אצל הבוכרים שם הגויים עזרו לנו היינו שם הרבה שנים בעיר קלקוז

   

    :יך בארץועל חיי על קורותיך מתום המלחמה /אנא ספר

 1954חזרתי בחזרה לרומניה לקישינב וב 1953תחתן עם גוי ולכן בשנת אא רצה שאני זוכרת שעם השנים כאשר גדלתי אבי ל
עברנו  1975בשנת . ולה עלית שם גרנו שנתיים במעברותעפבתחילה הגענו ל, עלינו לארץ 1973בשנת  .התחתנתי עם בעלי

המסר שאני רוצה  .שנים תשע בעלי נפטר לפני. םישה נכדים וחמישה ניניש ,אחד ןב נולד לזמן נוהעם  .בעפולה קרן היסודלרחוב 

  .מה שאנחנו חווינו בשואה לא יחזור על עצמולהעביר הוא שיהיה שקט ושלום ו
  

  

  2013יולי , עפולה

  

  


