
 

" ְלדֹורֹות"                                        
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     

 

  השואה ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

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

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

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

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

 
 שם משפחה ושם פרטי כיום

  כץ:שם משפחה
 

  אדית:שם פרטי
 

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

         גייטהיים: איתו נולדתישם משפחה 
 

                                           Geitheim  בלועזית
 

 אדית :איתו נולדתישם פרטי 
 

 Edita בלועזית
                                           
:                      מין

 נקבה
  :לידהשנת 
1927 

 קראקוב: עיר לידה
 

     Krakow בלועזית
                                            

 פולין: ארץ לידה
 

  נורברט גייטהיים:של האב ושם משפחה שם פרטי
 

  טילי הורוביץ:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                     קראקוב: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 

 Krakow בלועזית
 

  פולין:ארץ המגורים
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  (ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי)

 בית ספר עממי

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
   (מורה, סנדלר, תלמיד)

 תלמידה

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

 צופים

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

                                                                                       

 :ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 קראקוב

  בלועזית
Krakow                                                                                                                                                    

   ציין  שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
 מאוטהאוזן, צוויקאו, ברגן בלזן, פלאשוב, אושוויץ

  בלועזית
Auschwitz, Plaszow, Bergen Belsen, Mauthausen 

      מאוטהאוזן   :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                             

 

 :  תאריך השחרור
05/1945 

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

 

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 

 איטליה

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

: עליה שנת
 

1945 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 "2נתן "אונייה בלתי לגלית 

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


 

י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

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

אבי היה מהנדס במפעל לתעשיית צמיגים בשם . המצב הכלכלי שלנו היה טוב, כילדה מפונקתבפולין בעיר קראקוב גדלתי 
לכן לא היינו , גדלתי בבית די מתבולל. יצוויתה עקרת בית והתנדבה ביאך ה סיטהרהייתה בוגרת אוניבאמנם ואמי , "סנטרס"

.  היה לי אח אחד בשם ארתור שהיה קטן ממני בחמש שנים. מסורתלנו יתה ילמרות שה, חוגגים את החגים
 היהודי היה לי מאוד בבית הספר.  שם גם למדתי עברית,יהודית ספר  עברתי ללמוד בביומאוחר יותר פולני פרסת למדתי בבי

  .כל קיץ היינו נוסעים לבית קיץ שהיה ברשות הורי ובו היינו מבלים את הקיץ. ועד היום אני בקשר עם חבריי שנשארו בחיים, טוב
 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)
 (:במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב
 
 .ושם בעצם הסתיימה הילדות שלי, פרצה המלחמה,  החרידה אזעקה את העיר1/9/39- ב

וחזרנו הקרבות אך אמא לא עמדה בלחץ , עזבנו את קראקוב לכפר ירוסלאב ששם חיו חברים של ההורים, כאשר פרצה המלחמה
רוע ישמע שהיה א אך לאחר שהגיע ללבוב,  קיבל צו גיוס,שהיה קצין בצבא הפולני, אבא. אבי היה קצין בצבא הפולני. לקראקוב

הצטרף אך , נשאר ולא חזר לצבאהוא לחץ של אמא ה בגלל. בו למדתי ולכן חזר כדי לראות האם הכל בסדרת הספר בבי
. 1942שם נהרג באחת הפעולות ביוני ולמחתרת שלחמה בנאצים 

 דירתנולאחר שאבא נהרג הוצאנו מ. התחלנו להרגיש את המחסורורק אז " ברנוביצה"עברנו לגור בפרבר אחר של העיר שנקרא 
 חלקים לציוד שייצרואני עבדתי במפעל קטן , בגטו אמי עבדה במחסן הביגוד הצבאי מחוץ לחומות. והועברנו לגטו קראקוב

. החיים נעשו קשים מיום ליום. ממנו ולכן נשאר בבית ולא העז לצאת  לעבודהאמאחי ארתור לא הורשה לצאת עם א. חשמלי
כך הפכתי  . למשרפות במחנה בלזץמשאהועלו על קרונות ו,  עם עוד מגורשים,אמי ואחי נלקחו:  באוקטובר ניחתה המכה28-ב

. וחברתי ברונקהי  עם בן דודי ונשארתי לבד מהוריםליתומה
 150, ישנו בדרגשים בני שלוש קומותושם גרנו בצריפים דלים . שובאלמחנה פלכולם ועברנו ,  חוסל הגטו1943 במרץ 13- ב

. ואכלנו מעט אוכל דלוח שאותו סיפקו לנו הגרמנים, עבדנו בעבודות פיזיות קשות. בנות בכל צריף
 .A–26192 שם הוטבע על זרועי המספר , הועלינו על קרונות רכבת צפופים למחנה אושויץ1944באחד הבקרים של אוקטובר 

 ביניהן אני וברונקה, כעבור מספר ימים בחרו הגרמנים כמה נשים נאות. גיינה היו נוראיים והיינו מלאות כינים ופשפשיםיתנאי הה
, במחנה החדש התנאים היו סבירים.  בפני הצלב האדוםטובה מהמחנה דוגמא ייצגוהעבירו אותנו למחנה סמוך כדי שנ, חברתי

. ועד חודש ינואר עבדנו בשקט יחסי,  עבדנו במיון דברי הנספים".סבירים"ואפילו קיבלנו בגדים 
תוך . ומשם ברכבות פתוחות,  ימים בקור מקפיא עד לרכבות6-והועברנו בהליכה בת כמהמחנה באחד מימי ינואר הוציאו אותנו 

הגענו  .ברונקה לושה ואני: שלישייה בלתי נפרדתומאז היינו , כדי נסיעה אני וברונקה עזרנו לבחורה שהתעלפה בשם לושה
 ". טהאוזןומא"הפעם למחנה ,  שוב העבירו אותנו1945באפריל  .ושם חליתי מאוד וסבלתי מהזיות, "צוויקאו"למחנה 

  

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

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

 
הגיעו .  המלחמה נגמרה.SSללא אף חייל והמחנה היה שקט בבוקר קמנו , חודש אחרי הגעתנו למאוטהאוזן, 1945 למאי שמיניב

אחד הבחורים  .הם היו מזועזעים מהמחזות שראו שם. דה היהודית שנתנו לנו אוכלאחיילים אמריקאיים וגם חיילים מהבריג
 מסתבר שזה היה -יטהייםיואז הוא שאל על משפחת ג, אני וברונקה ענינו שכן. מישהו מקרקובבנמצא דה שאל האם יש אמהבריג

. בן דודי שעלה לישראל
ו לאיטליה לתקופת החלמה ננלקח.  אני רוצה לארץ ישראל-ואז החלטתי שאיני נשארת באירופה, נשארנו במחנה עוד כמה ימים

 אינני זוכרת פרטים -יתה קשה מאודיוה,  ימים10- ההפלגה ארכה כ". 2 נתן" בשםלית אומשם עלינו לארץ באוניה בלתי לג
 . מהפלגה זו

 
 
 

 
  



 

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

 :(לדורות הבאים
 

נכנסתי היישר למשפחה ש כך ,משפחתהביחד עם  ,אחות אימי, בארץ חיכתה דודתי .לחוף שפיים, 1945הגענו לארץ בספטמבר 
שנתיים לאחר מכן .  העברית שלמדתי בילדותיזכותב,  כולל בגרות,גרנו בחיפה ויחד עם בת דודתי סיימתי לימודים. חמה ואוהבת

. שכבתי שנה בבית חולים ולכן לא התגייסתי לצבא. שארית מהתופת בגטו, גילו אצלי את מחלת השחפת
 1944 ברח מלבוב והגיע ארצה דרך בוקרשט בשנת הוא. לא היה במחנותש,  הכרתי בחור מקסים בשם דב19כאשר הייתי בת 

היה פרופסור בטכניון וראש מחלקה הוא . דב עבד ולמד.  התחתנו,22כאשר הייתי בת , 1949 בשנת. אך כל משפחתו נספתה
 .1999 נפטר בשנת  לצערי הוא. קיבל את פרס ישראל למדעוגםל "ברפא

 שניהם בוגרי הטכניון ,ארנון ואבישי: נולדו לנו שני בנים .עבדתי בטכניון והייתי ראש המחלקה לקשרי חוץ אקדמיים 1946משנת 
 כולם - נכדיםחמישהיש לי  .ב"עוץ פרטי ואבישי מנהל כמה מעבדות מחקר בארהיארנון הוא בעל משרד י .היו קצינים בצבאו

. אקדמאים
התלוויתי לתלמידים . היום אני חושבת שצריך לספר כדי לא לשכוח .כיוון שהעדפתי לא לספר ילדיי לא גדלו בצל השואה

 . ומדברת עם בני נוער על חייבו אני מספרת "פרח לניצול"לוקחת חלק במיזם כיום אני ו, במשלחות לפולין כאשת עדות
  

 

  גלי קובי:ראיון

 2013יולי , חיפה

 


