
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. 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

  גיז :שם משפחה

  

  חוה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           פרידלנדר: איתו נולדתישם משפחה 

                                         

                                           Friedlaender בלועזית
 

  אווה :איתו נולדתישם פרטי 

                                                

 Eva בלועזית
                                          

:                     מין

    נקבה
   :לידהשנת 

08/1936 
  ווינה:  עיר לידה

                                                             

     Vienna  בלועזית

                                           

  אוסטריה :ארץ לידה

 
  יוסף :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  סטלה ולנטין :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

             

   בלועזית
                                         

  אוסטריה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             
   

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

  

     האי מאוריציוס באוקיינוס ההודי: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  וינה ומאוריציוסומחנה סגר ב
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                     מאוריציוס :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  08/1945:  תאריך השחרור
 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ארץ ישראל

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  
1945 

  שמהציין את , במידה ועלית באנייה

  
  פרנקוניה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

כולל , יכולנו להרשות לעצמנו מכל טוב. אך ממעמד בינוני, לא עשירה, משפחתי הייתה אמידה. 1936וינה באוגוסט ונולדתי ב

אמי הייתה תופרת עלית ואבי . באותן שנים לא חסר לנו דבר. וחימום לבית בחורפים הקרים של וינה, כובסת, טבחית, משרתת

  . לביגוד גברים שקיים עד היום תחת אותו שם בעיר וינה קהיה קניין של בית עס

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , ה ושם בדויזהות בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

רק כאשר אבי נלקח לדכאו . לשלטון וקבלתו באוסטריה בזרועות פתוחות הייתה הפתעה רעה למשפחתי עלייתו של היטלר

אמי גם הצליחה להביא . בזכותה יכולנו לצאת מווינה, הצליחה אמי בדרכים שונות ובעיקר בכסף רב להשיג לנו ויזה לפרגוואי

לאחר השהייה במחנה המעצר . אך הגורל רצה אחרת, ליןכבר היינו בתחנת הרכבת צורך משלוח לפו. לשחרורו של אבי מדכאו

עלינו על ספינה קטנה  1940וכך בשנת , בווינה יכולנו בעזרתו האדיבה של אהוד אבריאל להצטרף למסע הארוך לארץ ישראל

  .שם חיכתה לנו אוניית המעפילים אטלנטיק, שלקחה אותנו במורד הדנובה לנמל שולצה ברומניה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

איסטנבול ואיי יוון במשך שלושה , הים השחור, היטלטלנו דרך הדרדנלים. ניסינו להגיע כעולים בלתי לגאלים לארץ ישראל

הוחזקנו במעצר במשך שבועיים בעתלית ולאחר מכן . יטיות קרוב לנמל חיפהחודשים עד שלבסוף נעצרנו על ידי ספינות בר

  .שם היינו עצורים במשך חמש שנים עד לסיומה של המלחמה, הגלו אותנו לאי מאוריציוס

  

  

  הסיפור נכתב על ידי חוה גיז

  2009יוני , ירושלים

  

  


