
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  רעיה  גילדור

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Weisler וייסלר  וייסלר 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Raya  5.6.1936 נ / ז     עיהר  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Galaţi רומניה  ץאלאג 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  שרה לוויט  פסח

  ):   לפני המלחמהנשואה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
     Galaţi  רומניה  ץאלאג 

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

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  ורתאריך השחר
 ץאלאג 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  בורגס 1947  פאן יורק

  
  
  

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


 

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

ביום . בית הכנסת היה מהמפוארים בעולם. גרנו בבית הכנסת בדירה של החזן. ץאלאחזן הראשי של ג הלש והייתי בת
  .ץ הם שרפו את כל בתי הכנסת ובהם גם את ביתנואלאשהגרמנים עזבו את ג

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, 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 /ריחהב;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
אחד חצב אבנים . שני אחיי הבוגרים נלקחו לעבודות פרך. אני והוריי היינו נתונים בעוצר.  כאשר החלה המלחמה4הייתי בת 

אמי וסבתי בעוצר אני נשארתי עם . לאחר כמה זמן אבא נלקח אף הוא לעבודות פרך. עבור כבישים והשני בנה פסי רכבת
.  בבוקר כאשר כל הפירות והירקות היו כבר רקובים11לא היה לנו אוכל ומותר היה לנו לצאת לשווקים רק בשעה . ץאלאבג

  .עד היום אני סובלת מסיוטים. סבלנו מרעב כבד באותה תקופה
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, הביתההשחרור וחזרה : ציוני דרך(

אבי .  את המפתחות לביתוינתן לאמש בעירביתנו נשרף ולכן עברנו לבית של יהודי עשיר . לאחר המלחמה נשארנו ללא כלום
ולגריה  לבנסענו .עד היום בו עלינו כל המשפחה לישראלבבית זה התגוררנו . הצטרפו אלינוואחד מאחיי חזרו מעבודות הפרך ו

  . הגענו לקפריסין שם שהינו כל המשפחה כשנה עד הגיענו ארצה. יורקאן  פהאונייושם עלינו על ה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

לאחר כמה חודשים ברעננה הסוכנות היהודית העמידה לרשותנו דירה  .רעננההגענו לנמל חיפה ומשם נלקחנו לבית עולים ב
 בנים ויש 2הבאנו לעולם . היה ניצול שואה מפוליןשגרנו ביפו שש שנים עד שהתחתנתי ועברתי לגבעתיים יחד עם בעלי . ביפו

. 'ה עד כיתה דאורהינסקי גננות וולהתחלתי ללמוד בסמינר .  שנים ומאז אני חיה לבד24בעלי נפטר לפני .  נכדים2לנו כיום 
בתל אביב ולאחר מכן בפקולטה להנדסאות באוניברסיטת תל אביב כמזכירה ' עבדתי רוב השנים כמזכירת תיכון עירוני ה

כאשר התבשרנו שכמחצית מהתלמידים נהרגו או נפצעו החלטתי להתפטר , ת יום כיפורלאחר מלחמ. 1973ראשית עד שנת 
עד לפני כשנה עבדתי במשרד ראש הממשלה בלשכה המרכזית . ורי ניחומים אצל המשפחות ביקבעקבותמתפקידי 

  .אך בשל בעיות בריאות נאלצתי להפסיק לעבוד סטטיסטיקהל
  
  
  

  תמיר רטנבך: ראיון
  2009ספטמבר . גבעתיים

  
  קרן אלמוג: עריכה
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