
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  גל
  :שם פרטי

  עליזה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                              פרנקנטל 

  בלועזית
 FRANKENTAL                                              

  :המלחמה או בתקופתה לפנישם פרטי 
                                                           פרימט- פרידה 

   בלועזית
 FREIDE-FRIMET                                              

:                     מין
 נ /ז    

   :לידה תאריך
13.03.1932 

    :לידה עיר
                                                           קיזאלכסנדרוב לוד 

   בלועזית

Aleksandrow 
Ilodzsk                                                           

  :ארץ לידה
 פולין

  :של האב שם פרטי

  יעקב

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 שרה ליטון
                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   ,  קיזאלכסנדרוב לוד

   בלועזית
                                          

  :ארץ המגורים

  
 

, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )אוניברסיטה

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

                                                          אוקראינה, 'אץ'וצב,ני'ז'בז,רפלובקה,בלארוס
                                                                                                                

  : ציין את שמו, במידה והיית בגטו
       גטו רפלובקה 

                                                                                                                                                      

                                                                                                              ציין את שמו, נה עבודה או מחנה ריכוזבמידה והיית במח

  :  מקום  השחרור
                                                                     אוקראינה, 'ישץ'רוז

 

  :  השחרורתאריך 
1944 

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים

 איטליה,נו רסל
   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  'לודג

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  איטליה,אוסטריה,סלובקיה

  :עליה שנת

1946 
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה

  תחירויוארבע 
  

  



 

  מה י על קורותיך לפני המלח/נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .קי שבפוליןדזבאלכסנדרוב לו 1932נולדתי במרץ 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבאו  מסתורב, 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 /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

ברחתי עם אמי לביאליסטוק  .במהלך המלחמה היינו במנוסה ועברנו ממקום למקום.'ה אהייתי תלמידת כית, עם פרוץ המלחמה
  .ומשם עברנו לקנישין שהיתה תחת שלון רוסי

  .אמי עבדה בבית חרושת . לאחר מכן עברנו לסמיגה והתמקמנו
  .ני'ז'עברנו לכפר בזלאחר תקופה . 'גענו לרפלובקה שם המשכתי את לימודיי בבית הספר היסודי עד לכיתה גה 1941בשנת 

  .שם שהינו בגטו המקומי, כשהגרמנים פלשו לרוסיה חזרנו לרפלובקה. אמי עבדה כמורה ואני המשכתי ללמוד
  .טיפלתי בפרות ובאווזים יחד עם הילדים המקומיים. נשלחנו לעזור לאיכרים בשדות , בזמן הקציר,בקיץ

הוא . עבדנו שהגרמנים הורו לו למכור את היהודים שעובדים אצלו  הודיע לנו האיכר אצלנו, אותה שנה,לקראת חודש ספטמבר 

  .הוא נתן לנו צידה לדרך ואנו המשכנו לתוככי היער. ביים נסיעת עסקים לעיר המחוז ובדרך הוא הוריד אותנו ליד היער
  .ו לחפור קברים לעצמםהיא סיפרה לנו שיהודי רפלובקה הוצאו להורג לאחר שנאלצ, .פגשנו ביער אישה יהודיה עם שני ילדיה

היו לילות שישנו , בלילות יצאנו לשדות הסמוכים לאסוף שאריות מזון. נשארנו ביער עש שנגמר לנו האוכל שקיבלנו מהאיכר
  .בערימות קש בגלל הקור העז

והמשכנו למדנו להיות נוצריות . שם אמי קבלה מאישה ידידותית את תעודת הלידה שלה, ני'ז'חזרנו לבז, לאחר תקופה ביער
  .אמי החלה לעבוד ואני נשלחתי לכפר קרוב לעבוד בבית של איכר. ובקה'לנדוד עד לקופצ

   .שם נשארנו עד לשחרור. 'שץ'אמי חלתה ואושפזה בבית חולים ברוז

  

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

  .'לפולין לעיר לודג,אמי ואני , עם תום המלחמה חזרנו
  .נקלטתי בקבוצה של ילדים שהגיעו ממקומות שונים והתארגנו לעלייה ארצה

שם התחברתי לקבוצת  רנואמי שהתה במחנה עקורים בטרדטה ואני הגעתי לסל, התחלנו את המסע לאיטליה 1945בשנת 

  .לקפריסיןשהייתי שם כשלושה חודשים ומשם עברנו יחד . היהודית ההבריגאדחיילי  נוער גדולה שאורגנה על ידי
הקבוצה יועדה להגיע לישראל לקיבוץ משמר , בקפריסין הצטרפתי לקבוצת נוער שהגיעה בנפרד במסגרת עליית הנוער 

  .השרון

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, יבורית או תרבותיתעילות צפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  .ו"התגוררתי בקיבוץ משמר השרון למשך כשנה וחצי ומשם יצאתי ללימודים במסגרת מכללת ויצ
  .אביב והם התגוררו בשכונת שפירא בעיר- הוא נפגש עם אמי בתל, אבי עלה ארצה בנפרד מרוסיה
  .ועם שחרורי נישאתי והקמתי משפחה ל"התגייסתי לצה. שבע- אני עברתי לחולון ומשם לבאר

  . יש לנו שני בנים ושבעה נכדים, מתגוררים בקיבוץ מגן,כיום אנו גמלאים
  

  
  

  2012יולי  .קיבוץ מגן

  
  עדי מלכא: עריכה

  

 

 


