
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  אריה :שם משפחה
  

  גדעון :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

       אריה  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Arie בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                   גוטעק    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Gutek בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה תאריך
4.11.1928  

  וילנה  ): מחוז, ישוב( קום לידהמ Vilna בלועזית  פולין :ארץ לידה
                                                                                                   
  יצחק :של האב שם פרטי  ה'אסתר פולצ :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                               וילנה:      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע              Vilna    בלועזית   פולין :ארץ המגורים

                     
 

 תלמיד: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

   וילנה בפולין):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
 גטו וילנה ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  מחנה עבודה בוילנה?      ומתיאילו ? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  וילנה:         מקום  השחרור
 

 7.1944  :תאריך השחרור

 לייפהיים ?שם המחנה? במחנה עקוריםהאם שהית   וילנה ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   בבוואריה

  
 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה

  גלילה
   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1948 :עליה שנת

  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)בארגוןחברות , עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

את בר המצווה שלי לא חגגתי כי . כשפרצה המלחמה הייתי תלמיד תיכון, 1941בשנת . אחי ואני,  הוריי- היינו ארבעה במשפחה
  .הייתי בגטו

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, וצעדות מוותמחנות , גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  .כל יום יצאתי לעבודה ובערב חזרתי לדירה בגטו. מסגריה ופחחיה, בגטו היו נגריה. בנגריה, תי מלאכהבגטו עבדתי בב

והמבוגרים כבר רצו , 13-16היינו ילדים בגילאי . התגנבנו בלילה מחדרי המדרגות והכנו רימונים מנורות. הייתי במחתרת של נוער
  .להצטרף אלינו
בדרך קפצתי .  עד שתפסו אותנו והובילו לגסטאפו במכונית,שפחתי במחבוא במשך שבועייםישבתי עם מ. 23.9.1943-הגטו חוסל ב
נודע לי שאבי , בערב פסח, למזלי אחרי חצי שנה. הייתי בטוח שנשארתי לבד. ברחתי והגעתי למחנה עבודה בוילנה, מהמכונית

  .  מחנה כדי להיות עם אביבהזדמנות הראשונה עברתי לאותו. נשאר בחיים ונמצא גם במחנה עבודה בוילנה
  .אני ואבי הסתתרנו שוב ושוחררנו אחרי כמה ימים.  חיסלו את כל מחנות העבודה בוילנה1944החזית התקרבה ובמאי 

   

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
 התחלתי מיד לעבוד  ממחנות העבודהאחרי השחרור. אחרי שלוש שנים בגטו ובמחנות עבודה, יתי שלוש שנים במחנה עקוריםהי

הספקתי לסיים .  אני ועוד אחד- והפעם היינו שני יהודים,  לפני המלחמה כולם היו יהודים.וללמוד בגימנסיה בה למדתי לפני המלחמה
  .הועברנו למחנה עקורים בגרמניה" הבריחה"ואז באמצעות , היינו שם מספר חודשים. אנו לפוליןואז בתור אזרחים פולנים יצ, תיכון

היינו אמורים לעלות על .  עזבנו את גרמניה כדי לעלות לארץ1948בשנת . במחנה למדתי הנדסת בניין בהתכתבות עם אוניברסיטה
  .בגרמניה עוד קצתלכן נשארנו . אותםאבל הורינו נחשבו אז לזקנים ולא רצינו לעזוב , אוניית אקסודוס

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .הגענו בעליה בלתי לגלית ולארץ הגענו לגלי. 1948באנו לארץ בשנת 

אחרי השחרור מבית . ושכבתי בבית חולים במשך שנה, רון הראשון נפצעתי ליד עזהבתימ. י לחטיבת גולני ושירתי שנתייםהתגייסת
  .עבדתי במפעל עד סגירתו. במקביל למדתי הנהלת חשבונות. החולים התחלתי לעבוד במכירות במפעל פרידמן בירושלים

  .עכשיו אני פנסיונר ומתגורר עם אשתי בדיור מוגן
  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



