
 

  "ְ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
  גיטה  הלר

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

     Miller מילר  מילר 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   זיתבלוע

      Gita 9.8.1922 נ / ז     גיטה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Košice סלובקיה  קושיצה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  ברטה שלומוביץ  )שלום זליג(זולטן מילר  
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/ היהאם( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Bratislava סלובקיה  ברטיסלבה 
  : 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
  אושוויץ ביקרנאו

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 אושוויץ ביקרנאו 

  ?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
  פראג 1947  )אוניה איטלקית(פילופוגרמינה 

  
  
  

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


 

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

 .רטיסלבהבברחוב היהודים ב, גרנו בסלובקיה .ויוליאני , שרה,  רחל-י'רוז, פפי, אלונקה, )צבי(  הרמן: במשפחהאחים 6היינו 
 .י נפטרה לפני המלחמה'רוזאחותי גם .  נפטרה לפני המלחמה ממחלה אחרי ניתוחיאמ .ס יהודי"למדתי בבי

התחתנה פפי  וגם  ילדים2אלונקה התחתנה לפני המלחמה והיו לה  אחתי . ילדים3הרמן התחתן לפני המלחמה והיו לו אחי 
 . ילדים2לה והיו 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: י דרךציונ(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמכז ברית האווקואציה למר/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
אני זוכרת שכל המחנה היה ריק  . הבנות לקחו בטרנספורט הראשון לאושוויץנותוא .לקח לאושוויץ ישר מבית הכנסתנאבא 

אמרו לנו שלוקחים אותנו  .2796 -המספר שלי.  עוקבים אצל שלושתנוינוצרובים על ידההמספרים  . נשארנו ביחדנוושלושת
גם קטפנו  .במחנה היה שלג והעבודה שלנו הייתה להזיז את השלג מהכבישים .א ידענו לאן הולכיםלעבוד במפעל אבל אנחנו ל

בתור ערומה עמדתי  פעמים 3 .כל יום ראיתי איך יוצא עשן מהקרמטוריום .א בשדות ובנינו לגברים את מחנות העבודה"תפו
אחותי .  במסדריםמהשורהמי ייצא  תסמנ והיתה מעלינואחראית  שהיתה מישהבשם  גרמניה הייתה .כדי להיכנס לתאי הגזים

כל הזמן חשבתי .  לתאי הגזיםהיא שמרה עלינו כל פעם שהיינו בתור להיכנס ושרה הייתה בקשרים איתה והתחבבה עליה
 . ששם אסיים

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חמהחיים אחרי המל, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  .אחותי ידעה רוסית ודיברה איתם, הצבא הרוסי לקח אותנו מכפר לכפר
 .הוא היה האדם הראשון שפגשתי אחרי המלחמה .הכרתי אותו כבר לפני המלחמהשלאחר המלחמה פגשתי את בעלי לעתיד 

 :שם אחותי שרה ראתה אותו וצעקה לו, תהתעטף בטלית ויצא למרפסהוא חזר מהמלחמה אחי הרמן  כש.הוא חיזר אחרי
שלחו לנו  ההורים של בעלי , חודשים7 נולדה וכשמלאו לה ביתנו הבכורה יהודית. נתיהתחתלאחר זמן מה ".. הרמן אנחנו פה"

  .קיבלנו כסף אוכל ובגדים והיינו שבועשם פראג נסענו ל. מישראל כרטיסים לאוניה לארץ
  

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

 .בקייטרינגו מוקה -ד בקפהועבהתחלתי ל .מחנה צבאי אנגלי, לקחו אותנו לשער העליה .בארץ הגענו לחיפה לבת גלים
  .רחובותנו להתגורר ב לאחר שעבר נולד, יוסף, השניננוב .טבחיתכבבית וגן עבדתי בקרית נוער 

  
  
  

  ציפי וגשל: ראיון
  2009נובמבר . ירושלים

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



