
 

  "ְ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

  וולמן :שם משפחה

  

  קלרה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

                                      Postilink  בלועזית        פוסטילינק: איתו נולדתישם משפחה 
 

  חייקה :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Haika בלועזית
                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

04/02/1937 
  בלץ: עיר לידה

  

 Beltz בלועזית
                                           

  מולדובה :ארץ לידה

 
  איציק :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  ניסינבוייםצילה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    בלץ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Beltz בלועזית
 

  מולדובה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  
  

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

  

ארמניה ליד סנובוז מיקאין  ליד בירת ארמניה                                                                          :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                   מיקאין :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
  

 

  :  תאריך השחרור
9/1945 

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

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  מולדובה

  ציין ממתי עד מתי, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 

  

  :עליה שנת

  

1991 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, שהיו בסביבתך בגטו או במסתורהאנשים  ,או בהתנגדות בריחהב

  

אחת הרגלים שלי  –אני נכה מילדות  .אבי עבד כנהג ואמא הייתה עקרת בית .בת יחידה, בעיר בלץ במולדביה 1937- ולדתי בנ

  .ואמא הייתה צריכה לטפל בי, מ"ס 8- קצרה מהשנייה ב 

נו ביחד עם גר, רפי בשביליתויאני ואמא היינו בטיפול פיז .ראינו אותו יותר מאזביום השלישי למלחמה גייסו את אבא ולא 

ואותי השיבו עם המזוודות  המשפחה שלי שכרה עגלה וסוס, 4.5התחילו ההפצצות אני הייתי בת כש .המשפחה של דודה שלי

  .בעגלה וכולם הלכו אחרי המלחמה

בגלל ההפצצות רצתה והמשפחה , אמא הלכה להביא לי אוכל .ירותכשהגרמנים ראו את הבריחה של כולם הם פוצצו את השי

בהמשך הדרך  .והם כולם פחדו אבל חיכו שאמא תבוא "אני בלי אמא לא הולכת , מה שיהיה יהיה" לברוח אך אני אמרתי להם

מניה היינו מספר ובר .לקח לנו כמה חודשים של מסע גם ברגל וגם ברכבות משא. ל כי הסוסים והמזוודות נעלמו לנוהלכנו ברג

   .ידעתי יידיש והיה לי מאוד קשה בגלל המחסור בשפה - דה בחקלאות ואני הייתי בגן ילדיםשלי עב ההמשפח, 1945שנים עד 

  

   היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /ראנא ספ

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

  

וכמו בארץ שוב למדתי שפה , כבר לא ידעתי רוסית והיה לי קשה שוב ללמוד שפה חדשה ,אחרי המלחמה שחזרנו למולדובה

  .חדשה

  .ילדים  2יש לי  .בעלי עבד כחשמלאי .למדתי אחות מוסמכת ועבדתי כאחות עד העלייה, נישאתי לבעלי גרנו בבלץ 1957ב

הבן ומשפחתו ברמת  בהתחלה גרתי עם .קודם הבת עלתה -אני והבן ומשפחתו -וחצי שנה אחרי עלינו ארצה 1991בעלי נפטר ב

אחרי כמה שנים קיבלתי דירה בדיור מוגן . ותואחר כך חליתי והיו לי בעיות בריא, י ברמת גן כמטפלת בחברה כמה שניםעבדת .גן

  .של עמיגור באשקלון

  
 

  משה גיל דוידי :ראיון

  2009אשקלון ספטמבר 

  


