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מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/פרטי של האישה שם
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
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  קורות חיי רחמן משה
  

המשפחה שלי הייתה מורכבת , ין שבאוקראינה הייתי בן שנתיים וחצי'בתחילת המלחמה גרנו בטולצ

ן אבל מהסיפורים 'אינני זוכר את הילדות בטולצי. אמא ואני, אבא , אחיות שגדולות ממני 2מ

  . משפחתי אהבה מאוד את האזור והיה קשה להיפרד מהמקוםששמעתי 

  

אני מכיוון שהייתי ילד . ורה'בזמן המלחמה כאשר הנאצים עלו לשלטון כל היהודים נשלחו למחנה פצ

אחותי באותה תקופה הייתה . שלי אצל חברים של ההורים מריאנה,קטן נשארתי עם אחותי הגדולה

   .היא עבדה באופן קבוע בבנייה והתעסקה במגוון עבודות בתחום הזה 17בת 

: התנאים בגטו היו מאוד קשים  1944מרץ -1941אוגוסט ששם שהינו מגטו טולציין משם עברנו ל

ותי השנייה לצערי אמי ואח). למי יש יותר אוכל ובגדים חמים( קנאה בין בני אנשים , מחלות, רעב

  . סיפורים אלו קשה לי לספר ולכן אני לא מרחיב עליהם הרבה. נרצחו באותה תקופה

  

אחותי ). טו כללה אנשים איטלקיים ורומניםהאבטחה של הג( , האבטחת הגטו ברח 1949במרץ 

התחתנתי ונולד לי בן . פטרסבורג -כ אוניברסיטה בסנהט"ס ואח"סיימתי בי. ואני ברחנו לחברים

עם משפחתי , אני גר בנשר שמח ומאושר כיוםו. עליתי לארץ עם משפחתי ובני  שהיה קטן 1990וב

ר בארגון "בנוסף אני יו. ר לכימיה עובד במרכז הפלסטיקה לישראל בטכניון"ד בנוסף אני. המורחבת

כרגע מתגוררת בבית ש וך באחותי כמו כן אני דואג לעזור ולתמ. בגטו ומחנות ריכוזלניצולי שואה 

   . ה כמו שהיא טיפלה בי לאורך כל השניםב אני דואג לטפל אבות בחיפה 
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