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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  גלפר

   :שם פרטי

  אדלה

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, נה נוגעת אלייךבמידה והשאלה אי                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי

                                            הוניקמן

                                              בלועזית
Hunikmn  

 
  :שם פרטי איתו נולדתי

  אדלה

   בלועזית
  Adele                                 

:                     מין

    נקבה
  : שנת לידה

15.8.1922 
  :  עיר לידה

                                                           וורשה   

       בלועזית
   Warsaw                                        

  :ארץ לידה

 פולין
  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  ניקמןשמואל הו

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 שרה פוגלשטיין
                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  בעיר ורשה, 12וולנסקה ' ברחב                 

   בלועזית
Warsaw 

  :ארץ המגורים

 פולין
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

 
   :מלחמהמקצוע לפני ה

                               

  :חבר בארגון או בתנועה
  "החלוץ הצעיר"

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

                                                                                  אוסטריה �)  עד שחוסלה אושוויץ(אושוויץ  �מלווה  �כנוף 'צ �) אחרי שנתיים(וולינסקה בוורשה בפולין     

  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

עברתי , בגלל שהפציצו את הבית שלנו, 1.9.39 - מ, גטו ורשה

 .                   בגטו ורשה כמה בתים

   בלועזית
 Ghetto Warsaw                                                                                                                                                 

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

עד שהרוסים חיסלו את  42באושוויץ מנובמבר            

                                                                                                                      .אושוויץ

  בלועזית
Auschwitz  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 )דרך האמריקאים(באוסטריה 
  :  תאריך השחרור

 1945דצמבר 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

ארץ  � איטליה �אוסטריה . עלייה בלתי לגלית

  לקיבוץ, ישראל

  מתי ציין ממתי עד, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1946 
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " סירני- אנצי"



 

  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                                                                                                                                         

אבי עבד בבית חרושת שהכינו בו נקניק ואימי הייתה עקרת בית וכל ,1922שמי אדלה גלפר ונולדתי בוורשה שבפולין בשנת 

היינו תשעה , תה דתית מאוד ואחי הבכור למד בישיבה עד שהתחתןהמשפחה שלי היי, "מצוות פרו ורבו"הזמן הייתה בהריון 

סיימתי בית ספר עממי ויצאתי לעבוד כדי לעזור , 14ס עממי עד גיל "מגיל שבע הלכתי לביה) רק אני שרדתי(אחים ואחיות 

 .שבועות ואת ליל הסדר בפסח, את חג הפורים, אני זוכרת בבית שחגגנו חגים. בפרנסת המשפחה
  

  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

לא היו לי בגדים ועבדתי בכל מיני עבודות . הרעב והכינים שאכלו אותי, הזיכרון הכי משמועתי שלי מתקופת הגטו הוא העוני

הייתי מבחינה באנשים שהולכים עם כיכר לחם , אני זוכרת שהרעב התמידי הוביל אותי לגנוב. כל עבודה חוץ מזנות, מלוכלכות

אני , כנוף'אחותה של אימי שהתגוררה בצ, לדודה שלי, יום אחד ברחתי מהגטו. הייתי חוטפת לה אותו, מתחת לבית שחי

. מאוד התביישתי, "הדבקת את כל הבית, את מלאה בכינים: " מכנות הכינים שהייתה לי ואמרה זוכרת שהיא השתגעה 

שיטו את כולם מהבגדים הפ, 1942הייתי שם משנת , ובירקנא - למחנה העבודה אושוויץ כנוף העבירו אותי למלווה ומשם'מצ

גילחו לנו את כל השערות והביאו לנו סמרטוט שישמש אותנו כמטפחת , נעליים מעץ, הלבישו את כולנו בשמלות פסים, שלהם

היו נתפסות על , גם שכבר לא היו לי שערות על הראש הכינים המשיכו לאכול אותי. 24994: על זרוע ימין קעקעו מספר, ראש
אני זוכרת את העבודה , באושוויץ עבדתי בעבודות חוץ שונות. אפשרות לשמור על היגיינה ולהתקלח השמלה שלי ולא הייתה

, פריט וחיפשנו אם תפרו לבגדים זהב, בדקנו פריט. מכנסיים, נעליים, מיינו לערמות של חולצות, במיון בגדים של טרנספורטים

וברגע  בגלל ההתעללות של הנאצים  ווסת במשך שלוש שנים לא הייתה לי, במשך שלוש שנים עברתי גיהינום. תכשיט או כסף
 .לא רק אני אלא כולן, קיבלתי שוב את הווסת, שהגרמנים ברחו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

מי שהפך לימים , ואברהם גלפר" קיבוצים"החיילים היהודים אספו אותנו ל, חלתיהגיע רגע השחרור לו יי, כשהגעתי לאוסטריה

אנשים על  960-זאת הייתה עלייה לא חוקית והיינו כ. באיטליה" סירני- אנצו" היה חייל שעביר אותנו בסתר לאונייה, לבעלי
עות עד שהגעתי לקיבוץ משמר הים בעתלית הייתי שלושה שבו, האנגלים תפסו אותנו בדרך ולקחו אותנו לעתלית, האונייה

 ").אפק"לימים קיבוץ (
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  

זה -זהו: " אחד הוא בא בתור חייל ואמר יום, הפציץ אותי במכתבים ומאוד רצה שנתחתן, )בעלי(אברהם , כשהייתי בקיבוץ .
הגענו לרב , אברהם קנה לי שמלה בצבע כחול כהה וכך נסענו לחיפה". אפילו שמלה אין לי, אין לי כלום: "אמרתי, ! " מתחתנים

ד כי בהתחלה אני ובעלי לא יכולנו לישון יח. הייתה לנו חופה עם עשרה אנשים ובערב עשינו משתה בקיבוץ, שוקרי- ברחוב חסן

בעלי אחרי . השתחרר וחזר לקיבוץ, נשאר חמישה חודשים באיטליה, לא היה מקום פנוי ואחר כמה ימים הוא נסע חזרה לצבא
, אני הייתי עקרת בית, עזבנו את הקיבוץ והוא התחיל לעבוד בנמל חיפה, החליט שהוא לא רוצה יותר להיות קיבוצניק, תקופה

היה . המזל הגדול שלי הוא שלמרות מצבי הבריאותי הירוד ילדתי שלושה בנים בריאיםכל החיים הייתי חולה בגלל המלחמה ו

יש לי בנים , הם באמת היו ילדים טובים ולמדו, העיקר שהם ילמדו, אפילו שלא יהיה לי מה לאכול, חשוב לי שירכשו השכלה

שמואל . השני יגאל והשלישי יאיר, שמו שמואל של שם אבי, הבכור. משכילים ומוצלחים שאני מאוד גאה בהם, לתפארת



וכבר יש לו ) על שם אימי, שמה האמצעי שרה

: הוא נשוי לבלהה ואבי לשניים, שנים עד שהשתחרר בתור סגן אלוף

, דורון: דין במקצועו שנשוי לטל שהיא גם עוסקת בעריכת דין ולהם שלושה ילדים
, שלי" המיטה"הראיתי להם את , הבלוק שהייתי ישנה בו שרד

. שחוויתי קיימים באושוויץ וחשוב ללכת לשם וכך אולי להבין מה עברנו

עיסוקי העיקרי היום הוא . גאה בכל אחד ואחד מהם והם מסבים לי אושר רב ונחת

שמה האמצעי שרה(איתמר ותימור , ליעז: נשוי באושר לרותי ואב לשלושה ילדים

שנים עד שהשתחרר בתור סגן אלוף 26יגאל למד הנדסה על חשבון הצבא ושירת 

דין במקצועו שנשוי לטל שהיא גם עוסקת בעריכת דין ולהם שלושה ילדים- יאיר הוא עורך. גם לו יש נכדים
הבלוק שהייתי ישנה בו שרד, נסעתי עם שלושת בניי לאושוויץ, אחרי מות בעלי

שחוויתי קיימים באושוויץ וחשוב ללכת לשם וכך אולי להבין מה עברנוהרבה מהזוועה . ערמות הנעליים ועוד

גאה בכל אחד ואחד מהם והם מסבים לי אושר רב ונחת, אני סבתא גאה לשמונה נכדים ועשרה נינים

  .רקמה שבה שאני עוסקת פעמיים עד שלוש בשבוע ונהנית מכך מאוד

  אורטל צפריר

  2013ינואר , קריית מוצקין

  שלושת בניי בצעירותם

  אני ושלושת בניי

 

נשוי באושר לרותי ואב לשלושה ילדים, במקצועו רופא

יגאל למד הנדסה על חשבון הצבא ושירת . נכדים

גם לו יש נכדיםאופיר ושירלי ו
אחרי מות בעלי. עדי והילה

ערמות הנעליים ועוד, את המשרפות

אני סבתא גאה לשמונה נכדים ועשרה נינים

רקמה שבה שאני עוסקת פעמיים עד שלוש בשבוע ונהנית מכך מאוד

  

 

  

אורטל צפריר: ראיון

קריית מוצקין

  

שלושת בניי בצעירותם: בתמונה

  

  

  

  

  

אני ושלושת בניי: בתמונה

  

  

  

  

  

  



  אני מצולמת עם נכדיי וניני :בתמונה

 

  

בתמונה             

  


