
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה   :שם פרטי
  רבקה  גלוחובסקי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים   בלועזית
Balan                           בלן                                                       בלן 
:       מין   :לידה תאריך   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
Rivka                            נ/    ז   8.3.1933                                                            רבקה
   :ארץ לידה    ): מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית

Kishinev                      מולדובה                                                              קישינב 
   :של האב שם פרטי   :שם פרטי ושם נעורים של האם

 יבלמןבוניה סו  גרש
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
  :   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   :ארץ המגורים       בלועזית

Kishinev                      מולדובה                                                                          קישינב 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

 בית ספר יסודי                                   
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                                                           . בגרוזיהאפסוןכפר ד, כפר יאנבורג במחוז דנייפרופטרובסק באוקראינה
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :                                                                       מקום  השחרור
 גרוזיה

 :  תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)םאם עלה בדרך הי (שם האנייה
  1993 
  
  
  

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(

את הסבים שלי לא הכרתי .  חילק בשראיתם, משלוועגלה היו לו סוסים , ואבא עבד בחלוקת בשר, אמא הייתה עקרת בית
, שם סבתי התפללה, בחנוכה הלכנו לנהראני זוכרת ש. לפני המלחמה סיימתי שתי כיתות. מפני שהם נפטרו לפני שנולדתי

  .ואני החזקתי לה את התלמוד, לבושה שחורים
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, ת מוותמחנות וצעדו, 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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

הוא ביקש מאמי . לא משנה מה יקרה, ימצא אותנו בסוף המלחמההוא  ואמר לאמי שגויס לצבאבי א, כשהתחילה המלחמה
הסיעו אותנו לתחנת רכבת ומשם הגענו , הגיעו לוחמים. הוא נהרג במלחמה, מאז לא ראיתי את אבי. שתשמור עליי

לא היינו ומכיוון שבגלל הקור . פרבאוקראינה אמא עבדה בקולחוז בשדות בתמורה למזון ואני למדתי בבית ס. לאוקראינה
 כמה – גרנו במעונות .בקיץ היו מסיעים אותי במזחלות. חליתי בראומטיזם ולא יכולתי ללכת תקופה ארוכה ,לבושים כראוי
, דחסו לקרונות כמה שיותר אנשים. כמו בהמות, בקרונות משאהושיבו אותנו , כשהגרמנים כבשו את אוקראינה. משפחות יחד

אמי עבדה בקולחוז בשדות בתמורה למנות מזון . התגוררנו מספר משפחות יחד, גם שם נתנו לנו מעונות. רוזיהוהגענו לג
היינו רעבים רוב . בגרוזינית אחד ברוסית והשני –היו שני מורים . למדתי בבית ספר עם ילדים גרוזינים באותה כיתה. קטנות
, סבון לא היה לנו. וריפאו אותי עם תרופות, רופאיםשם היו . תי במלריהבגרוזיה חלי. אמא הכינה דייסות משאריות קמח. הזמן

על זה קרוסין , נגד הכינים שמנו מעט מים על הראש. הכינים לעיתים היו ניתנות כתרופה נגד המלריה. לכן כולנו היינו עם כינים
היא אמרה . לא פגעה אפילו בזבובו, היא הייתה דתיה מאוד. כי הבשר טרף, ה לאכול בשרת סבתי לא רצ.וקשרנו במטפחת

  .היינו בגרוזיה עד סוף המלחמה". ?אז למה לי לפגוע בו, אלוהים נתן לזבוב הזה חיים"
  

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

בגלל . אני למדתי בבית ספר. בכביסה וגיהוץ, אמי התחילה לעבוד בגן ילדים. שינב לדירתנו הישנהבסוף המלחמה חזרנו לקי
אשתו ושני ילדיו נהרגו בזמן ההפצצות  ש אמי נישאה לסנדלר יהודי1946בשנת . כולנו חלינו במחלות קיבה שונות, מזון לא טוב
,  נפטר אבי החורג ממחלת ריאות1961בשנת .  יותר לחיותהיה לנו קל. דויד, אחרי שנתיים נולד אחי למחצה. על קישינב

לאחר מכן הלכתי ללמוד ראיית חשבון ועבדתי . רואה חשבוןשל תי לעבוד כעוזרת תחלסיימתי בית ספר וה. שלושתנוונשארנו 
סבלתי .  חולההוא נולד, לאחר מכן נולד בני. בעלי היה מכונאי רכב והכירו ביננו.  נישאתי1955בשנת . במקצוע שלוש שנים

עזבתי את העבודה כדי . אך אני התעקשתי ועזרתי לו להבריא, כולם טענו שאני צריכה לעזוב אותו. איתו הרבה בגלל מחלתו
לאחר מכן נולד בני . לקראת גיל שנתיים הוא הבריא ואפילו השמין קצת. אך גם הוא סבל ממחלתו של הבן, בעלי עבד. לטפל בו

בדקנו בכל בתי .  בעלי סבל מטראומה קשה עקב תאונת עבודה1968בשנת . אני חזרתי לעבוד. הוא נולד בריא וחזק, יוסף
בעלי היה מכונאי . ונשארתי עם הילדים לבדי, בעקבות הדלקת נפטר אחרי שנתיים. ח חמורהוואובחנה אצלו דלקת מ, החולים

, ו לצבאתגייס לאחר סיום בית הספר ילדיי ה.תמונתו הייתה תלויה במוסך העיר כמכונאי מצטיין, הרכב הטוב ביותר בעיר
אני עליתי ארצה כשנתיים וחצי . והוא החליט לעשות עליה עם אחיו, בני הבכור תמיד חלם לעלות לארץ. ולאחר מכן התחתנו

  .אחרי בניי
  
  
  

  דינה גלוחובסקי: ראיון
  2009דצמבר . אשדוד

  
  קרן אלמוג: 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 



