
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .תו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחל

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. 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

  זיסמן :שם משפחה

  

  רחל :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייך במידה והשאלה                                  

         אברהם: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                           Avraham  בלועזית
 

  רחל' אליזבת :איתו נולדתישם פרטי 

  

  Elizabeth בלועזית

                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1929 
  ובו'טצ:  עיר לידה

  

    Tecso  בלועזית

                                           

  כוסלובקיה'צ :ארץ לידה

 
  אדולף אברהם :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  ברטה קלוש :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
 

  כוסלובקיה'צ :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

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

-  

  :  ות מגורים בתקופת המלחמהמקומ
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  Te'cso בלועזית ובו'טצ: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

  :ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
    ריבינטז, אושוויץ

   

   בלועזית
Auschwitz, Ribnitz by Bart 

  

       גרמניה  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                              

 

  :  תאריך השחרור

05/1945 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  ובו'טצ

  ציין ממתי עד מתי, ות מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנ

  

  :עליה שנת

 
1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

אבא היה רופא שיניים ואמא הייתה עוזרת . אוהב ומפנק, גדלתי בבית חם. ורג'ג -היה לי אח יחיד בשם יצחק גורי. בו'נולדתי בטצו

מבחינת השכלה הספקתי לסיים שמונה . אך הוא לא זכה לכך, אחי היה לומד רפואה ,לו נשאר בחיים. סבתא הייתה מיילדת. שלו
  . וד בתיכון באנגליהלחמה המשכתי ללמבתום המוית ספר יסודי שנים בב

  

  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

  
קחתי לאושוויץ לאחר מכן נל. היינו בגטו כשלושה שבועות. בזזו את כל רכושנוו וציאו את משפחתי לגטהמלחמה הו כשפרצה

ומאז לא גיליתי מה  את אבי ואחי לקחו למחנה אחר. חתיתה הפעם האחרונה שראיתי את כל משפיזו היו בירקנאו עם משפחתי

באושוויץ הייתי מיועדת להשמדה ולכן לא . למשרפותאותה גם אמא נשארה איתי כחמישה חודשים עד שלקחו . עלה בגורלם
  . קעקעו מספר על ידי

היות ואני הונגריה נלקחתי . עבדתי בבית חרושת למטוסים עד לשחרור. רקנאו לקחו אותי למחנה עבודה בריבניץ בי ברטימב

ת מוות מחנה עבודה לצעדשבמאי יצאנו מ .ולכן הספקתי לעבוד כשנה באותו בית חרושת, למחנות בשלב מאוחר של המלחמה

חיילים רוסים לקחו אותנו תחת . לחמה מסתיימתהבנו שבעצם המ. מרים באמצע הרחובים ללא שוומצאנו את עצמנו בשלב מסו

  .חסותם על מנת להגן עלינו
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

רגון התחברתי לא משם. לחמה חזרתי לעיר הולדתי לזמן קצר ביותר על מנת לבדוק מי ממשפחתי וחברי נותר בחייםאחרי המ

 פרנסתי את עצמי. עבדתי במתפרה ותפרתי לבני נשים. ללונדון לשלוש וחצי שנים בהם עבדתי ולמדתיבאמצעותו הגעתי ו וינט'הג

  .ארגוןבעזרת ה עליתי לישראל 1949למתי את לימודי ובשנת הש. וינט'ושילמתי שכר דירה לג
  

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

 ):לדורות הבאים
  

יום . עברתי מהקיבוץ לתל אביב. לקחו אותי מהאוניה לקיבוץ דתי אך לא התאים לי להישאר שם 1949בשנת לארץ כשעליתי 

כרתי את בעלי שעבד בתור מחלק באותו היום ה. פגוש חברה מלונדוןתי לעכו כדי לענס כשנה לאחר שעליתי לארץ ישראל אחד

  . הוא היה שותף בבית חרושת לקרח ,קרח

. בן אחד גר כיום בתל אביב ועוד בן גר ביבנה. הבנים התחנכו בעכו וסיימו תיכון. בנישני נולדו  אחרי שהתחתנו גרנו בעכו ושם
  .כיום יש לי שלושה נכדים". בית בכפר"בת עם הזדקנותי עברתי לגור בגדרה כעבור שנים רבו

 יקרה מאוד ועלתההארץ הזאת . שמור עליה לדורי דורותבנינו את הארץ הזאת ועליכם ל: יםהמסר שברצוני להעביר לדורות הבא

  .שמור אותה מכללכן עלינו ל. ו בהמון קורבנותלנ
  

 

 גילאת גלזר :ראיון

  2013אוגוסט , גדרה

  


