
 

 ְלדֹורֹות""                                        
 סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

 שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה                       
 

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

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

 י שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית. לסיפור האישת השואהשל תקופ את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

 www.ledorot.gov.ilשכתובתו וחינוכית. אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד 

 *4488פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית  pmo.gov.illedorot@: את השאלון המלא נא לשלוח לדוא"ל      

 נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר.      

 82-1381868או בפקס:  1552885ויטה בני ברק  מגדלי 2152יש לשלוח את הנספח בדואר: ת.ד.       

                                   .ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא"ל בצמוד לשאלון      

 יוםשם משפחה ושם פרטי כ

 אידלר שם משפחה:
 

 אידה  שם פרטי:

 השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

 במקומות המסומנים (גם בלועזית)יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

        שפיץ המלחמה או בתקופתה:  שם משפחה לפני 

 

                        
SHPITZ                    

 שם נעורים:

 אידה

 אידה המלחמה או בתקופתה: שם פרטי לפני

 
 IDA בלועזית

                                                
 מין:                     

 נ    
  לידה: תאריך
5226 

   )ישוב, מחוז(: מקום לידה

                                                     
     ריגה , ליד  צאסיס

  בלועזית

Zesis by RIGA   
 ארץ לידה:
LATVIA 

 מרדכי דב  האב:של  שם פרטי

 

 מלכהשם פרטי ושם נעורים של האם: 

 )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:   שם פרטי של האישה/הבעל
 ===== 

 של האישה:   שם נעורים

 אידה
                                                 לפני המלחמה :      מקום מגורים קבוע

  ריגהצאסיס ליד                 

  בלועזית
                             

Zesis by RIGA              

 ארץ המגורים:

 לאטביה

 לפני המלחמה:  השכלה/תואר אקדמי

 תיכונית
  המלחמה:מקצוע לפני 

        =====                        
 או בתנועה:   חבר בארגון

 טרומפלדור
   )ישוב, מחוז, ארץ(:   מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                                       רוסיה                                                         
       האם היית בגטאות? אילו ומתי?  

                                                                                                      לא                                               

                                                                                                 לא                 ?האם היית במחנות? אילו ומתי

                                                     קזחסטן--ק   ינססמיפלט    מקום  השחרור:              

 

 :  תאריך השחרור

 5281מאי 
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 האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?

 לא
  לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?

 גרמניה
 עליה: שנת ישראלפולניה .צרפת.  בדרך לארץ: מקומות/מחנות

5282 
 :אם עלה בדרך הים() שם האנייה

 מודיקה
 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 נא לכתוב בגוף ראשון                                :))ציוני דרך: משפחה, סביבה, ילדות ולימודים, עבודה, חברות בארגון

 

ליפשיץ. גדלתי במשפחה יחד עם לפני נשואיה היה מרדכי ומלכה שפיץ .שם משפחתה של האימא דב תם של שמי אידלר אידה .ב

בעיצומו  .1491ביחד עם הוריי בשנת  רצחואת סיפור חיי אפתח באחיי יהודה ופרץ אשר נפרץ. והודה יוסף, י אחים.שלושה עוד 

י על ביקשתי ממנו שיספר למהשכן הגוי שקראו לו אוזול.  קיבלתיואת אחיי להורג .עדות זאת  ישל יום הכיפורים הוציאו את הורי

י תשובתו הייתה יבית הור.שאלתי אותו אם כדאי לי לחזור ל ליד הגימנסיה ביער בשם בירקנוועלד והוא סיפר לי שהם נרצחו יהורי

 הוצאה להורג שביצעו הגרמנים.היות שאף יהודי לא שרד את ה,שלא 

שנתיים הורי רצו שאלמד גרמנית ושלחו אותי לבית ספר זה .ובנוסף לכך למדתי  בצאסיס. בבית ספר עממישמונה שנים למדתי 

 בגימנסיה.

 הסמל שלנו היה חולצה חומה ועניבה שחורה..  "טרומפלדור"הייתי חברה בארגון כאשר הייתי ילדה , 

 

 

 

 

 

 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב)ציוני דרך: מעצר וגירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי  ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים, השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה,
  (:ועצותמה למרכז ברית הבכפייה, פינוי/אווקואצילהצלתך; בריחה/הגירה  באופן משמעותיסייע 

 

אשר , ) יוסי (שם פגשתי את אחי יוסף  , כדי לעשות בחינת בגרות, 1491ם שנת הלימודים בחודש יונילטקס סיולבית הספר הגעתי 

ברור היה שאין  י.או שאני רוצה לחזור לבית הוריתו אם אני רוצה לבוא אאחי  שאל אותי מנו שמעתי לראשונה שפרצה מלחמה. מ

ך של הרכבת היא דרך אחרת עלינו  יחד לרכבת כאשר לאורך כל הדרך ראיתי אנשים מתים ובנוסף לכך שמתי לב שהדרלחזור. לאן 

שהייתה אחותו של אבי ,רחל מסלול נבע לאור העובדה שהגרמנים נכנסו לריגה. בדרך פגשתי את דודתי האז נודע לי ששינוי לגמרי. 

נכנסה באותו היום בשם קלרה  חיכתה לבעלה. דודה נוספת  שהיא  איתי אך היא סירבה היותבקשתי ממנה שתבוא עם שני ילדיה .

אשר  ר בשם פיסקוו. במהלך הנסיעה הגעתי לעייהודים נרצחוהיות וכל ה שרדה,לחדר לידה והיא ילדה תאומים אך לצערי היא לא 

אשר אותו תשובה בר של אחי והוא כתב לי מכתב .הגלויה הגיעה לח ילהורירוסיה ומשם שלחתי מכתב לאטביה נמצאת בגבול 

 הורים נרצחו."ה. ''אין לך מה לחזור לבית של ההורים כאשר הסתימה המלחמה במילים קיבלתי 

 עלד בצאסיס ליד הגמנסיה.וובירקנהוריי נרצחו ביער בירקנוועלד ונקברו בקבר אחים ביער 

יוון שהיה קר, החלטנו לחזור ברכבת, שם ומסק" , מכעד סיביר לעיר "טהגענו . נסענו ו1491אחי יוסף ברח איתי לרוסיה ובשנת 

 .בקזאחסטאן  סקינאיבדתי את אחי מכיוון שעלה לרכבת אחרת, אך בסופו של דבר נפגשנו בהמשך הדרך וחזרנו יחד לסמיפלט

ר קיבלו את המידע מחבר אש "יד ושם"את המידע הזה קיבלתי מונפל בשדה הקרב. למלחמה  התגייס לצבא יצא א, הו1491בשנת 

 שהיה אתו במלחמה.

 .תקופה ארוכה חיפשתי אותו, אך לא נעניתי בתשובה חיובית על אחי נשארתי לבד.

 התחתנו 1491מאי ב 1ב  ים שנחשדו כמרגלים , ביניהם היה גם בעלי זאב. נפולבסימיפלאטינסק בקזאחסטאן פגשתי 1491בשנת 

 שמה ניתן לה על שם סבתי טובה. ימים לפני סיום המלחמה. 9טובה  חודש מאי נולדה הבת ב 9 ב 1491בשנת ו

 

 

 



 

 

 

 

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

 

 ,בגרמניה .,עברנו מפולין כדי לקבל אישור שחרור מרוסיה ורק אז הגענו לגרמניה  1491עזבנו את רוסיה בשנת עם סיום המלחמה 

לים הגרמנים. בשנת מקום בו התגוררו החייליד העיר הגדולה "קאסל"  HOFGEISMAR  ענק בשם  שנים שהינו בלאגר 1במשך 

שמה ניתן לה על שם אימי מלכה שנרצחה . "באר הבריאות"  –וש השם בבית החולים |"גזונטברונן" פר, מלכה נובת נולדה  1491

 בעת פלישת הגרמנים לריגה. 

 .עלינו ארצה 1494נסענו למרסיי שבצרפת, שם עלינו על האניה "מודיקה" ובחודש מרץ גרמניה עזבנו את  1494בשנת 

נוספת בשם דורית בבית החולים "הקריה" בתל אביב, נולדה לנו בת  1411בשנת  בתל אביב על גבול יפו. "בק התיישבנו ב"חסן 

 שמה ניתן לה בשילוב שם אבי דב מרדכי, שנרצח ע"י הגרמנים בפלישה לריגה.

 

 נא ספר/י על חייך  בארץ
 דורות המשך וכו'(:עילות ציבורית או תרבותית, משפחה/ תעסוקה, שירות צבאי, פ: לימודים/ )ציוני דרך

לאחר מכן  .1411עד שנת  "עטרה"קפה בית כנהג. גם ברוסיה וגם בגרמניה הוא עבד כנהג. אני עבדתי בעבד בארץ זאב  בעלי 

 עבדתי כנציגת מכירות בחברות שונות.

 

 ה בארה"ב עם משפחתה.חי, הטובבתי הבכורה 

 עובדת כמורה בבית ספר יסודי.ה בארץ עם משפחתה וחימלכה 

 בגן ילדים ברמת גן.גננת חיה בארץ עם משפחתה ועובדת כדורית 

 אני גאה ושמחה בהמשך הדור של משפחתי במדינת ישראל.

 

 


