
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. 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

  בזנר

   :שם פרטי

  פרימה

  אישיים לפני השואה ובתקופתהפרטים                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                        ברמן    

                                              בלועזית
Barman  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  פרימה

   בלועזית
   Frima                                       

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1932 
  :  עיר לידה

                                                            'קלרש  

       בלועזית
   Klrs                                        

  :ארץ לידה

 מולדובה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  נחמן ברמן

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 שרה רוזן
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  'קלרש

   בלועזית
Klrs 

  :ארץ המגורים

 מולדובה 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  יסודי

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               תלמידה

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

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  אזור קרסנודר               )העיר או האזור ושם הארץ שם(

                                                                                       
       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

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

 

  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                                                                                                                                         

, סבתא אודל, סבא לייב; נפשות בבית פרטי 6התגוררנו , שבמולדובה' בעיר קלרש 1932שמי פרימה ברמן ונולדתי בשנת 
הייתה לי חברה . אבי עסק במכירת פירות וירקות ויצירת סבון ואימי הייתה עקרת בית. מנדל, אני ואחי הקטן, הוריי נחמן ושרה

  .היינו משפחה שומרת מסורת וסבי היה גבאי בבית הכנסת, בשם לוינזון קלרה למיטב זכרוניטובה 

  

  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, בגטו או במסתורהאנשים שהיו בסביבתך  ,או בהתנגדות בריחהב

לא היו רכבים אבל לאבי היו כמה , לא היה במה לברוח, שבועיים ראשונים אנשים התחילו לברוח, ביוני התחילה המלחמה

כשהגענו אחי ואני הלכנו ברגל לצד הכרכרה לכיוון קישינייב ו, סבתי עלתה לכרכרה כי לא היה מקום והוריי, סוסים עם כרכרות

בקישינייב  היינו כמה ימים ואז הגיע קרובת משפחה ובפחד החלה לצעוק כי העיר קישינייב . לשם קרובי משפחה קיבלו אותנו

הגענו לאזור אודסה כשברחנו . את המפעלים ובעלי המפעלים החלו לשרוף את המפעלים בכדי שהנאצים לא ייקח, נשרפת

היינו יורדים , עליה ושמענו הפצצות לעיתים קרובות במהלך הנסיעה של הרכבתעלינו , מקישינייב שם הייתה תחנת רכבת

באותו חודש אכלנו מנות אוכל ובאזור קרסנודר . ממנה בזמן ההפגזות ועולים חזרה כך שהניעה ברכבת לקחה לנו יותר מחודש

זור שלנו הנאצים התחילו להגיע אבי עבד בקולחוז בחקלאות כדי לפרנס את המשפחה ואז גם לא, היינו במשך שלושה חודשים
לעיר פרגנה גם , הגענו לאוזבקיסטן.  ' מ לתחנת הרכבת גולקביץ"ק 20- ואבא לקח את כל המשפחה לבריחה רגלים מעל ל

החדר היה בלי חלון ובלי דלת והעונה הייתה חורפית , בחדר גרנו שלוש משפחות וכל משפחה קיבלה מיטה אחת, לקולחוז

אבא . הוריי עבדו בשדה בחקלאות ואז אבא עבד במפעל בדים קרוב לאזור מגורנו, כל החורף גרנו שם ,בזמנו והיא מאוד קר
היה , לצד החיים היו מחלות. שם היו תנאים טובים יותר למחיה, עבד כמה חודשים כדי לקבל חדר במעברה לבני המשפחה

כל מה שאבי , גרם לחם ליום אחד לנפש 300לנו  היו נותנים, אבא עבד מהבוקר עד הלילה והאינפלציה הייתה גבוהה, רעב

אימא גם החלה לעבוד במפעל בד אבל הזיכרון שלי עמום כי אימי דרכה על זכוכית וחתכה . הרוויח הלך לטובת המשפחה
אני חליתי במלריה . היה לה זיהום ובבית החולים לא הייתה תרופה לטפל בה והיא נפטרה מזיהום, לעצמה את הרגל

שלוש שנים לא ראינו , אני הייתי רועדת שלושה ימים ממחלת המלריה והיה לי חום גבוה ולא היה לי מה לאכול, באוזבקיסטן

  .על חלב ועל בשר לא היה בכלל מה לדבר באותה תקופה, תפוחי אדמה

  

    עלייתך וחייך בארץ, י על קורותיך מתום המלחמה /אנא ספר

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

לכלכלה בשנת ' אני סיימתי קולג. אבי חזר לעבודה ואני ואחי לבית הספר, ביתנו כמעט נהרס', אחרי המלחמה חזרנו לקלרש

  .ב"סופיה גרה בכרמיאל ואדלינה גרה בארה. סופיה ואדלינה, ובאותה השנה נישאתי לאלכסנדר ונולדו לנו שני בנות 1955

המסר שברצוני להעביר לדורות הבאים הוא . בעלי עבד בארץ אך לא הרבה, עם אלכסנדר בעקבות אחי שעלה לארץעליתי יחד 

  .איחוליי הכנים שלעולם לא ידעו את הקושי שאני עברתי ושלעד ישרור שלום

  

 

  

  

  סמיון בלומברג: ראיון
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