
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

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

   :שם משפחה

  מיטלמן

   :שם פרטי

  יונה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, לה אינה נוגעת אלייךבמידה והשא                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                            מיטלמן

                                              בלועזית
Mitelman 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  טייבה

   בלועזית
Teybe                             

:                     מין

    נ/ז
   :לידהשנת 

1.9.1924 
  :  עיר לידה

  )דוינסק( דאוגבפילס

       בלועזית
Daugavpils                                           

  :ארץ לידה

 לטביה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  מורדי

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

Mordehay 
                                                :     לפני המלחמה מגורים קבוע מקום

  דוינסק

   בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 לטביה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                               

  :או בתנועה חבר בארגון
  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                       ורקמניסטןט

       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                  

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                               
                                   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
  

 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

1946 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  'ווד'יהו ווגיאש'

  



 

   :י על קורותיך לפני המלחמה/אנא ספר

  

בו , בבית ספר עברי למדנו .מהמעמד הבינונייהודים ציונים הוריי היו  ).דוינסק( דאוגבפילס בלטביה בעיר 1924נולדתי בשנת 

  .גימנסיההמשכתי ללמוד ב. כל המקצועות נלמדו בשפה העברית

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

  

דרכנו התפצלו בגלל ההפצצות ועד היום איני יודעת דבר , בדרך לשם. עם תחילת המלחמה ברחתי לרוסיה ביחד עם משפחתי

  . ברוסיה עבדתי בכל מיני עבודות כדי לשרוד. על רוב בני משפחתי

  ). ַלייּבֵהיים(מחנה העבירו אותנו ל במינכן .למינכן ישירותמשם לגרמניה ו, 'הגעתי ללודג. יה כנתינה פולניתיצאתי מרוס

 צאת בלייבהיים והוא מיד הגיע אלינודע שאני נמ, שברח לרוסיה עוד לפני המלחמה וממנו לא שמעתי במשך כל המלחמה, אחי

מיד כשנודע לו עלי הוא הגיע ללייבהיים ולקח אותי . כי הוא עבר בבריחה בגבול האלפים להעברת יהודים מאוסטריה לאיטליה

באיטליה הייתי כחודשיים במחנה טראדטה . ה אפשר היה לעלות לאוניה לארץ והוא רצה שנהיה ביחדכי מאיטלי, למילנו

  .והגעתי לארץ ישראל 1946בחודש יוני שנת ' ווד'יאשיהו ווג'באוניה עליתי . ליתאבעליה בלתי לגמילנו ומשם עלינו  נימצא לידש

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

בעלי היה  .אחרי שנה התחתנתיוהגעתי לבד . את כל התהליך לעליהשארגנו  ,"הבריחה"בעזרת ארגון ', עליתי לארץ בעלייה ב

לנו אור היה אחרי כול הצרות . שלושה ילדים יפים ובריאים גידלנו יחד. את ביתנו כמשפחה מאושרתלבדי בצבא ואני בניתי 

  .ים ומשפחה מפוארתיש לנו נכדים ונינ עזרת השםכעת ב. ואהבה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

אנחנו בביתנו , למרות כל המלחמות שעברנו. מלחמות בישראל בכלוגם  ת העולם השניהרת בצבא הבריטי בזמן מלחמיבעלי ש

חתי זאת תשובתי לסבל והבדידות שעברנו בחיינו ותשובה למשפ .נכדי וניני גדלים באהבה ומסירות למדינה, בארץ שלנו וילדי

 .שלא זכתה לעושר הגדול הזה

  

 

 

   ורניציפה : ראיון

  2012דצמבר , נתניה


