
 

  "ְ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

  כרמלי  :שם משפחה

  

  לאה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            קלמן  :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Kalman 
  לאה  - לורי :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Lori Lea                                         

: מין
                    נקבה

 

  1939 :לידהשנת 
 

   ץ ניאמ –פיאטרה : עיר לידה

  

       בלועזית
Piatra - Neamt                                           

  רומניה  :ארץ לידה

 
  מרדכי מרקו  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רחל כץ  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     ץ ניאמ –פיאטרה : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Piatra - Neamt 

  רומניה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

      ץ ניאמ –פיאטרה            )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
 

  1945:  תאריך השחרור
 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1948 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "קסרטה "אוניית 

  

  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                                                                                                                                         

חגגנו את כל החגים היהודיים משום שהורי היו . הורי עסקו במסחר. חייתי עם הורי אחותי ואחי. אץמגדלתי בעיר פיאטרה ני
  . מסורתיים
  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, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

היו . אני זוכרת יריות וצעקות. היו הגרמנים מצד אחד היו הרוסים ומצד שני. מוקפתלחמה והעיר שלנו הייתה נולדתי בזמן המ

פרנסה לא הייתה מכיוון שאימי . אבי היה במחנה עבודה וחזר חולה בטיפוס הבטן וכמעט מת .הרבה לילות שקמתי מסיוטים

  .ואימי הייתה משתיקה אותי שלא ארעיש אני הייתי בוכה. לא היה אפילו אוכל בסיסי. טיפלה בילדים ואבא היה במחנה עבודה

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

משפחות בחשאיות גמורה לגבול  90ברחנו עם . יקחו את אבא לסיבירילחמה עם כניסת הרוסים פחדנו שאבי היה ציוני ובתום המ

. ירדם ויוכל ללכתיאני זוכרת שאימי הייתה נותנת לאחי סוכר בפה כדי שלא . הונגריה ומשם עברנו את כל הגבולות ברגל

ללינץ          העבירו אותנו  משם. שם שהינו למעלה מחצי שנה. הם העבירו אותנו לווינה. וינט לקח אותנו תחת חסותו'בהונגריה הג

משם עברנו לנפולי לאוניית . יםספר חודשפירנצה ושם נשארנו מ, לאיטליהמשם חצינו את הגבול . שעה חודשיםושם חיינו כת

  .1948שהביאה אותנו לארץ בשנת " סרטהק"

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , משפחה שהקמתה, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):הבאים

. סיימתי את לימודי והייתי בתנועת הנוער העובד והלומד.  'בארץ כתלמידה נכנסתי לכיתה ב ולאחר מכן הקפיצו אותי לג

כדי שלא  שמור עליהיש ל. המדינה הזו יקרה לנו –שלי המסר  . ביטוח לאומי והאגודה למלחמה בסרטן, התנדבתי בבנות ברית

  !יקרה שוב מה שקרה לנו

 

  2013נובמבר , גדרה, גילאת גלזר :ראיון

  

  



 

  

  

  

  

  


