
 

  "ְ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
  בתיה  גולדפרב

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

     Blavis בלוויס  בלוויס 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Batya 12.3.1920 נ / ז     תיהב  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Lublin יןלפו  לובלין 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  הדסיה ברייה  חיים
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Lublin  פולין  לובלין 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

 ס תיכון"בי                         תופרת במפעל  
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  לובלין
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  ברגן בלזן, אושוויץ, בליזין, מאיידנק

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 ברגן בלזן

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  מרסיי 1948  נגבה

  
  
  

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


 

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

 . במפעל פלמי בתפירת חולצותתי בית ספר תיכון ועבדתי סיימ.י אחיותת שני אחים ושי היו ל- ילדים 5 תימשפחבהיינו 
  .ת ביתר הייתה עקואמיפרוות ל יה בעל עסקה יאב

.  על הזכוכיתי ליד חנות כדי לקנות משהו וגוי דחף אותתי עמד18 ת בבהיותיפעם . הייתה אנטישמיות כבר לפני המלחמה
  .ותשיכרב אותי האשימו. י בגרימת הנזק למשטרה והאשימו אותילקחו אות.  את הראשתי את הזכוכית ופתחתישבר

  
  קורותיך בזמן המלחמה י על /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, כפייהבהגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
הבית נשרף ביום הראשון למלחמה .  היה בין הבתים שהגרמנים הפציצו במלחמת בזק כדי להכניס את הפולנים לפאניקהנובית

 תי יצאמתוך הגטו . חדרים בתוך הגטו היהודי2עשר נפשות בדירת .  לגור בתוך הגטו היהודי אצל קרובי משפחהנועברכולנו ו
 - אישור מהגרמנים מאחר והמפעל עבד לטובת הגרמנים יהיה ל. בבית חרושת של פולנים -  תפירה-במקצועי כל בוקר לעבוד 

. נו התגוררבגטו בועבודה מחוץ לגטו שמפנים את היהודים מהאזור ה בזמן תייום אחד שמע. היה צריך אישור לצאת לעבודה
כולם .  שאין אף אחדיתי הביתה גילכשחזרתיבערב . תיפינוי כדי להגיע למשפחמהעבודה בזמן ה להשתחרר תילא הצלח

 לפגוש את המשפחה במקום תירצ). 1940-פינוי הגטו (נשלחו לשטח ריכוז שממנו יצאו משלוחים למחנה ההשמדה במאידנק 
 לאן י לא היה ל,חובות ברתיהסתובב .אליהם להיכנס ולהצטרף יהריכוז לפני המשלוח אך השומרים הנאצים סירבו לתת ל

 שאמרו יתירא.  מכירה מישהו שיוכל לעזוראנים אולי ה בפניתישאנשים עברו ברחוב הסתכלכ. לא היה אף אחד, ללכת
 י עצמתישוטטות בעיר הסגרשל  ייםלאחר חודש. הם רצו לעשות עיר בלי יהודים בכלל. למשפחות פולניות לא לעזור ליהודים

 למאיינדק ושם התברר שכל ישלחו אות אכן .י למחנה בו נמצאת משפחתיבתקווה שיעבירו אות יהודיה אני שתילמשטרה ואמר
כל . היה גיהינום.  בעבודת פרךתיעבד.  במאדיינק כשנהתינשאר. יי אח2- ויי אחיות2, אבא,  אמא-הושמדה/ המשפחה נספתה

לפני שגמרו עם כל . יזה מה שהציל אותו יוע של במקצתיעבד. יום היו סלקציות והוציאו אנשים להשמדה בגזים ואחר כך לתנור
 תיעבד". יותר טוב"היה בליזין ושם עבודה ה זה היה מחנה .בזכות כישוריי כתופרת למחנה אחר תיהאנשים במאיידנק נשלח

אין . סלקציותעם דומה למחנה מאיידנק . אושוויץ היה מחנה מאוד קשה . לאשוויץתיסגרו את המחנה ונשלחואז שנה שם כ
  לאחר שנה עברתי. להעביר משאות ממקום למקום,  לרוץ עם קרשים- בעבודת פרךיעבדת. בחוץ על האדמהישנים , וכלא

. אנשים מתו כל יום.  ומחלות דיזנטריהךהיה לכלו, לא היה אוכל. ה עבודה אבל היה יותר גרועת שם כבר לא הי,לברגן בלזן
 בדיזנטריה יתי חלאניגם . טו וגרמו למוות המוני של אלפים מכלואי המחנהמגפות שונות התפש. תנאים סניטריים גרועים ביותר

 להגיע תי אפאטית ולא הצלחיהיית,  על הרגלייםתיכבר לא עמד.  קילו28- הגיע ליביום השחרור משקל. לקראת השחרור
ידי ימתה מוות מהייתי מזון  מגיע ליאם הייתשקרוב לוודאי . החיילים הבריטים שהגיעו לשחררידי לכמויות המזון שנזרקו על 

  . ולא עמדו במזון הרב שאכלוכמו שקרה לאלפים רבים שהצליחו לשרוד עד אותו היום
  

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

 דחה יהגוף של . כשישה חודשים עד להחלמה מלאהלמשךעל גבול גרמניה ,  בצד הבלגיח"ביב להחלמה בסנטוריום תיהועבר
האחות .  הולכת למותאני את האחות אם תי למוות ושאליתיכל יום חיכ. הקיבה הייתה מצומקת,  עם כפיתיהאכילו אות, אוכל

.  כוח ללכתילא היה ל,  במיטהתייום נשארכל ה.  כמו תינוקי והם האכילו אותךאנחנו נציל אות, את לא הולכת למות, אמרה לא
   . כל יום לשכב בשמשתי מים בבטן והתבקשיהיה ל

ד את ושרנלהיפגש במידה ואחד לשניה ו נ הבטח.עבודה בליזיןה במחנה תיהכר בחור ש בגרמניהיחיפש אותכל אותו זמן 
 בחור תיכבר הכראלא שאני  , חיהניאאחר כך נודע לו ש. שמות הנספיםשפרסמו את  במודעות יהוא ראה את שמ. המלחמה
ו נאבל החלטבאותו זמן גם לו הייתה חברה .  בותיבחראותו בחור שחיפש אותי נפגש איתי ולבסוף  . נישואיםי לציעאחר שה

מרסיי עברנו ל מהמחנה . הבכור חייםנוו כשלוש שנים במחנה עקורים בפלדפינג ליד מינכן ושם נולד בנינשה .להיות יחד
   . בדרכנו ארצהנגבהעלינו על האוניה בצרפת ושם 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
ו לגור נ זמן קצר עברלאחר. למעברת אוהלים בפרדס חנההגענו . הקליטה בארץ הייתה קשה. 1948הגענו ארצה בחורף 

. עבודות מזדמנות בכדי לפרנס את המשפחה,  בעבודות שירות שונותתיעבד. 1949-1956ו בשנים נ שם התגורר,טבריהב
. ומומחה לאורתופדיה ועל כן גם שרד בשואה בזכות המומחיות שלהוא היה  .מקצועו מלפני המלחמה - ל עבד כסנדלר" זיבעל



 

  . לקרית מוצקיןנו עבר1956משה ויצחק ובשנת ,  עוד שני ילדיםנובטבריה נולדו ל
  
  
  

  ערבה אלבז: ראיון
  2009נובמבר . קרית מוצקין

  
  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 



