
 

" ְלדֹורֹות"                                                
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                             

 

שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                                 
 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את הסיפורים .     המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים מפורסם באתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

 
 

 שם משפחה ושם פרטי כיום       
 מרים: שם פרטי גלזר גביש: שם משפחה

 

 פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                             

 בלועזית           ברטניסקי                                        :      שם משפחה איתו נולדתי

Brataniski 
 מרישה:   שם פרטי איתו נולדתי

                                     

                        בלועזית 
Marisha                   

 :                     מין
    נ

 : שנת לידה
1926 

                       בלועזית     י ווילנא                                 "ע' פודברודג:  עיר לידה
Podbrodzie                    

 ליטא/פולין: ארץ לידה
 

 ישראל ברטניסקי: שם פרטי ושם משפחה של האב
 

 יוכבד ליכט: שם פרטי ושם נעורים של האם

 '                                                    פודברודג: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
             

בלועזית        
Podbrodzie 

                                   

 ליטא/פולין: ארץ המגורים

 : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
 תיכון

  

 : מקצוע לפני המלחמה
 תלמיד

                              

 :חבר בארגון או בתנועה
 השומר הצעיר

 :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                 (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       
 וקימלישוק     ' פודברודג: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
                                                                                                                                   Podbrodzie Kimlishok ,בלועזית                 

 ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
 רוס                                                                                                              אלושה בבל, קנה

 בלועזית 
 

 '                                                                    י פודברודג"כפר ע:    המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

   1944יוני : תאריך השחרור
 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 

 

 ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
 'פודברודג

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 1949 עד שחרור קפריסין בינואר 1947

 :שנת עליה
ינואר 
1949 

 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 "אף על פי כן"
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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

: )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)
 

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

גדלתי בבית . הנמצאת ליד העיר ווילנה בליטא'  בעיירה פודברודג, לאימי יוכבד ולאבי ישראל ברטניסקי,1926נולדתי בשנת 
, מונופול למכירת מלח, חנות לעורות ונעליים: עסק בניהול עסקיו הרביםו, רחב אופקים ורב, אבי היה איש ספר. ציוני מסורתי

יעקב , זאב, מרדכי: היו לי ארבעה אחים מופלאיםואני הייתי הילדה הצעירה במשפחה .  ועסק קמעונאי למצרכי מזון,יבוא קמח
 התייתמתי מאם בהיותי בת אני. לאחר מותה של אמא, הייתה עבורי כמו אםוהיא , הייתה לי אחות אחת פרידה. ושלמה הירש

  .מדלקת במעי הגס, 42נפטרה בגיל היא . 14
אבא נתן . מצבנו הכלכלי היה טוב . ולאחר מכן בווילנה,בעיירה" תרבות"למדתי בבית ספר עברי ואני , אימי ואחיי עבדו עם אבא

הנתינה לזולת . העריכו אותו מאודוהם , איתם היה בקשר טוב הוא .  גם עם הגוייםונהג בהוגנות והגינות, צדקה וגמילות חסדים
 והיה סטודנט 1935-אחי מרדכי עלה לישראל לפני המלחמה ב. זה משהו שהוטבע בי מבית הורי, בצניעות וברוחב לב

 .מהארץ הוא כאב את זוועות וסבל המלחמה של משפחתנו ושל העם היהודי. בירושלים
 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר
השתתפות , פעילות ותפקידים במחתרת, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

: (במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,בבריחה או בהתנגדות
 

שוב , ליטא עברה מהרוסים לגרמנים .אז מתחילה הזוועה ונגדע הכול. 1941בווילנה עד " תרבות"הספקתי ללמוד בגימנסיה 
הליטאים ו, נכנסולפני שהעיירה הפציצו את הגרמנים , 1941ביוני ". ריבנטרופ-מולוטוב"לרוסים ושוב לגרמנים במסגרת הסכם 

 .כי חיינו הפכו הפקר, ביזה והרג יהודים, ניצלו את המצב לשוד
הם . תפילותועל איסור על לימוד עברית , עוצר, ענידת טלאי צהוב, שלילת חופש התנועה- גזרותההודיעו על והגרמנים ואז באו 

 .בן לילה התבגרתיו ,חיי הילדות הסתיימו בחטף.  לגטו קטן וצפוף ולעבור הבתים והרכושאת הורו לעזוב
הצליחה משפחתי . מ" ק20ותכננו להעביר את היהודים מהגטו לפוליגון המרוחקת ,  החליטו הגרמנים על אקציה26.9.1941-ב

 .  ושם נרצחו,הובלו בשבת לפוליגון בגטו היהודים שנשארוו ,לברוח בזמן
מלבושים לא ו, כינים, מחלות, קור, רעב: התנאים בגטו היו נוראיים. מ מווילנה" ק50אנחנו עברנו לגטו קימלישוק שנמצא 

שאר משפחתי נשארה . רוגיןיוהצלחנו להיכנס לגטו ולצאת ממנו לס, אחי זאב ודודי ראובן הסתובבנו בכפרים, אני .מתאימים
אבא ביקש ממני לא להגיע . י הועברו למחנה עבודה ואילו אני הייתי אצל גוי ועבדתי אצלו בחקלאות ובמשק ביתדאחי ודו. בגטו
 . לא רציתי לעזוב את משפחתי אך אבא התעקש. הוא צייד אותי בעשיריות זהב שיעזרו לי להתקיים, לגטו

כך איבדתי את בני . הוציאו את כל היהודים ליער וירו בהם,  כתרו הגרמנים את הגטו24.10.1942תאריך ביום שבת הארור ב
 .רוסאהם קבורים בקבר אחים המצוי היום בשטחה של בל. משפחתי האהובים

הלכתי בלילות ולבסוף . לאחר רצח המשפחה החלטתי ללכת להצטרף אל אחי זאב שהיה במחנה עבודה יחד עם בן דודנו ראובן
היו במחנה התנאים  .יום בתוך קש מלא פשפשים ולכלוך שהונח על דרגשי שינהמשך ה התחבאתי בושם, הגעתי למחנה

 ". מרק" ומים דלוחים שקיבלו את השם  , גרם לחם150היתה הקצבה יומית של , גרועים
משפחה עד ש ,התחבאנו והסתתרנו,  חיפשנו אוכל.הסתובבנו ביערותו,  דודי ואני ברחנו מהמחנה באמצע החורף המושלג,אחי
אלא מתוך אמונה ,  שעשו זאת לא עבור כסף, פילומנה וברוניסלב זינצקובסקי, אלה הם חסידי אומות עולם.הצילה אותנו גויה

 . הסתתרנו אצלם מספר חודשים קריטיים במהלך החורף הקשה. באשר הוא אדם, בחיי אדם
 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר
  :(עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה)

 

 . הם אמרו לנו שהמלחמה נגמרהו, דגל רוסי וחיילים דוברי רוסית,  ראיתי עגלה וטנק עם כוכב אדום1944ביוני 
ברגע שנתנו לנו .  ושם השלמתי את לימודי התיכון שלי,נשארנו שם כשנה וחצי. ' פודברודג,חזרתי עם אחי ודודי לעיירה שלי

, בירושלים, שם. ארץ ישראל–  במטרה להתחיל את המסע ליעד הנכסף,עזבתי בלי להביט לאחור, אישורים וויזות לצאת מליטא
 . אחי מרדכי חיכה לנו

. עברית שהייתה כבר שגורה בפישם לימדתי ו, "שומר הצעיר"במהלך תלאות הדרך הגעתי ללובלין והצטרפתי לקיבוץ של ה
עד , ישבנו במחנותו, עברנו מדינות, עברנו מסע של שנתיים בו חצינו הרים.  שהפך לימים לבעלי,בלובלין פגשתי את יוסף גלזר

שוב . נשלחנו לקפריסיןו, נתפסה על ידי הבריטים בעודה ביםהאוניה ". אף על פי כן"עלינו עם האוניה . שהצלחנו לעלות לארץ
 . בקפריסין התחתנו בחתונה צנועה ללא משפחה .מאחורי גדרות תיל וחיילים עם רובים, מצאנו את עצמנו במחנות עקורים



 

י על חייך  בארץ /נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה)

: (לדורות הבאים
 

שלשמחתנו נולד , אני הייתי במצב של הריון מתקדם עם בננו הבכור.  לאחר מלחמת העצמאות,1949בשנת הגענו לארץ 
- בבאר"בית עולים"לאחר שהייה ב.  על שם אבי שנרצח כמה שנים קודם לכן",ישראל"קראנו לבננו .  ישראל הצעירהמדינתב

המטבח והשירותים היו ו, חדרי הבית חולקו למספר משפחות, נכנסנו לגור בבית ערבי גדול ליד השוק. הגענו לעיר רמלה, יעקב
 . עד היוםעומד עדיין במקומו אותו בית .כך חיינו שלוש שניםו,משותפים

רמלה קלטה אלפי . זו הייתה תקופה מרתקת. אני התחלתי את מסלולי בהוראהו, בעלי יוסף נקלט בעבודה במשרד הדואר
זו הייתה . העבודה נעשתה בהתלהבות ומסירות, למרות תנאי ההוראה והלמידה הקשים. עולים שהגיעו מארבע קצוות תבל

  .התנאים הפיסיים הגרועים של המבנים ו המחסור בכיתותשנעשתה למרות, יצירת יש מאין, עבודת קודש
 אחריו עברתי ללמד ולנהל את ".אחווה "'לאחר מכן עברתי לבית ספר ממלכתי ב, עבדתי בבית חינוך של זרם העובדים ברמלה

 אני ,אני מאמינה שהשארתי את חותמי בתחום החינוך בעיר". עצמאות"ולבסוף ניהלתי את בית ספר ,"מענית"בית הספר 
לקחת , לחנך, ללמד עברית. ראיתי בתחום החינוך את יעודי בחיים. שגדלו מאז" ילדים"עבור אלפי  "המורה והמנהלת מרים"

 ואהבתאמפטיה ב, חוםב, בהקשבהשל הילדים  לגעת בחייהם .אלה הערכים עליהם גדלתי, חלק בעיצוב חייהם של הילדים
 .  אלה המעשים אשר ראיתי והבאתי מבית הורי,המלווה אותי" המוטו"זה , אדם

 . (על שם אמי יוכבד)אילת ויוכי , נולדו לנו עוד שתי בנותו, "נווה דוד"עברנו לגור בשכונת . התבססנו בחיינווהשנים עברו 
 . ועזבו את העיר הקימו משפחות, הילדים נישאו.  אותההשקיע בעבודתו ואהבהוא , יוסף בעלי התקדם בעבודה לדרגת ניהול

 ,בעקבות הסיפור שלי. המשפחהעם בנות  הקשר ועד היום ממשיך, הקשר עם משפחת זינצקובסקי התחדש בשנות החמישים
משפחת זינצקובסקי היא . ובהמשך אני יכולתי לעזור להם, במלחמה הם עזרו לי. "חסידי אומות עולם"הוענק למשפחה אות 

 .חלק ממשפחתי
 במקום ,רוסאבלביער בבנינו מצבה במשך השנים . כיום בעלי ואני פעילים במועדון ניצולי שואהו, שנים רבות התנדבתי בקהילה

 .די שנה להדליק נר זיכרון ולבכותי אני נוסעת מ1992החל משנת ו, שבו משפחתי נרצחה
 . ובוודאי יהיו עוד בהמשך, זכינו לארבעה נינים מקסימים. התברכנו בתשעה נכדים הגורמים לנו אושר ונחת

 .היא התשובה הניצחת לצורר הנאצי שרצה להכחיד אותנו, המשפחה המורחבת שלנו
 

 

 

 גילאת גלזר: ראיון

 2013יוני , חדרה


