
 

  "ְ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
  עליזה  גילאון

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

     Hutter האטר  האטר 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Aliza 23/11/1936 נ / ז     עליזה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Krakow פולין  קראקוב 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רגינה פרטיג  עמרם אדולף
  ):  נשואה לפני המלחמה/שויתה נ/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Krakow ,Katowice פולין  'טוביץק, קראקוב 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  בית הסוהר מונטלופי בקראקוב, קראקוב
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  ברגן בלזן

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 5.1945 במהלך צעדת מוות

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)יםאם עלה בדרך ה (שם האנייה
   1945  מטרואה

  
  
  

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(

  . היינו אני ואחותי.הלכנו בחגים לבית הכנסת.  חגים יהודייםיםגגווחבשבת ו מדליקים נרות נייה, הבית שלנו היה מסורתי
 .היינו נוסעים לסבא ולסבתא מקטוביץ לקראקובאני זוכרת ש

  
  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/חההשתתפות בברי, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  . שלושה-משך חודשייםיהם חשבו שהמלחמה ת. אבא ודוד שלי ברחו לגבול רוסיה ואחר כך ניצלו באוזבקיסטן

  . היו חולדות ומאוד פחדתי. ף בגטו ושומעים את הגרמנים הולכים למעלהאני זוכרת שהיינו מתחבאים במרת
 היא שלחה ,ניירת שהיא הצליחה לסדר לנו כאילו היינו נתינים של הונדורסשהיתה בשוויץ אחר כך קיבלנו מדודה שלי 

הפספורטים . רצהנתקענו בפולין כשהמלחמה פ והגענו מהונדורס וגואטמלההמעידים ש, לכל המשפחהמזויפים פספורטים 
אמא שלי . היא רשמה על הספרים הקדשה שהם לכבוד סיום הלימודים שלי. בתוך כריכה של ספרים של שייקספירנשלחו 

ה גילתשהייתה אישה מאוד חכמה הבינה שדודה שלי יודעת שאני קטנה ואין שום סיום לימודים ולכן היא קרעה את הכריכה ו
לחוד מכל היינו יחד עם שאר האזרחים הזרים . ו אותנו גם בגטו וגם בבית סוהרהפספורטים האלה הציל. את הפספורטים

או לעשות החלפות , הגרמנים רצו לקבל כסף מהמדינות האחרות עבור האזרחים שלהן שנתקעו בפוליןמשום שהאסירים 
  . למרות הפספורטים לקחו חצי מהמשפחה שלי לאושוויץ מברגן בלזן. היו פספורטים מזויפים רבים. באזרחים גרמנים

לאמא היה . אמא ודודה שלי עבדו. סבתא שלישל סבא וגויים ה תרנגולת מחברים קונבת דודתי הייתה יוצאת החוצה מהגטו ו
יום אחד חברה של אמא שהייתה גויה . מראה של אישה גויה והייתה יוצאת לעבוד ומורידה את הטלאי הצהוב עד כמה שניתן

 כי היא פחדה החלה להסתתרברו ומיד אחרי זה אמא יהן ד. שידעה שאמא יהודיה פגשה אותה ברכבת, עוד מימי הבית ספר
היא הייתה מחביאה אותנו . עבודכדי שלא תצטרך להייתה תקופה שאמא פצעה לעצמה את הרגל . תלשין עליהשהחברה 

היה לך , ככל שאתה מבוגר יותר. חקנו יחדיש, לכתוב,  למדנו קצת לשיר,כילדים הסתכלנו על המלחמה בצורה אחרת. במזווה
ם בקראקוב בכיכר המרכזית כתעמולה של הניצחונות שלהם היו סרטים שהגרמנים היו מקריני, ידענו שיש מלחמה. יותר קשה
  .  איך הם כובשים את כל אירופה, במלחמה

את . היו שם בתי שימוש ארוכים ונוראיים.. רק לפעמים מי שידע גרמנית, בברגן בלזן לא עבדו. 1940 -הגענו לברגן בלזן ב
היינו במחנה . מדו אותנו לכתוב על העץיילדים הגדולים לגרנו על מיטות של עץ וה. המתים היו שמים בסדינים ברחבה גדולה

במחנה התפשטה מגפת . על ידנו במחנה הביאו את ההולנדים אבל יכולנו לדבר עמם רק דרך גדרות התיל. של נתינים זרים
בסוף המלחמה הבריטים הוציאו את הדלק מהטנקים שלהם ושרפו את כל מה שנשאר שם כי אי אפשר . טיפוס קשה מאוד

היינו מחלקים פרוסת לחם לארבעה חלקים . לא היה אוכל. מי שלא יכל לצעוד השאירו אותו שם. היה להשתלט על הטיפוס
מי שהיה מבוגר יותר . בשלוש קומותהיו מיטות . כשהיה חורף היה קור אימים ולא יצאנו החוצה. ועושים מרק מתפוחי אדמה

  . גם של אבעבועות רוח במחנההייתה מגפה , הייתי חולה מאוד בחצבת. ישן למטה
, באחד המקומות שמענו הפצצות. כשבועיים עם עצירות ביערהצעדה ארכה  .כשלקחו אותי לצעדת המוות הייתי עם אמא שלי

. באחד הימים יצאו מהיער חיילים אמריקאים והצילו אותנו. גנבנו מהשדות קולרבי ומה שצמח שם כדי לאכול. הגרמנים ברחוו
  .  תרופות ובגדים, קשר איתם דיברו עמם ואז הגיעו משאיות וקיבלנו אוכלאנשים שיכלו לת

  

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

ודה משוויץ ידעה על כל מי שנותר בחיים והיא הד. אחרי המלחמה אמא התקשרה לצלב האדום בשוויץ להודיע שאנחנו חיים
 הפגישה .צרפתו פולין דרך  ועלה לארץ ישראל נודע לנו שאבא היה באוזבקיסטן1947בתחילת . שרה ביננו לאבא ולדוד שלייק

  .  רק בארץהתרחשהביננו 
  . עתליתכולנו עלינו לאוניה מטרואה והגענו ל. וינט והסוכנות'הגבעזרת לקחו אותנו לישראל אותנו 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
איך לתפור , אמא למדה מקצוע. ברגן בלזןמהיה שם עוד ילד שהיה . מעתלית אמא עברה לחיפה ואני לקיבוץ עין המפרץ

ס גאולה " הוציאו אותי מהקיבוץ והתחלתי ללמוד בביה1949-ב.  משוויץ שלחה לה מכונת תפירהוהדודה' מחוכים וכול, חזיות
למדתי בתיכון  בהמשך .אבא עבד בבית חרושת .כשאבא בא לארץ גרנו עם עוד שלוש משפחות בדירה אחת בחיפה. בהדר

 בתחום של בעיות פזילה בקרב ילדים ללימודי התמחותטסתי ללונדון . ם"הלכתי לבית ספר לאחיות ברמבכ "ואחשבתאי לוי 



 

ב "נסעתי להשתלמויות בארהגם . עם ילדים ומבוגרים, ם במרפאת חוץ בתחום העיניים"עבדתי כל השנים ברמב .ובעיות עיניים
 הקים את המפעל ,מהנדס כימאישהיה , גרנו בקיבוץ אפיקים ובעלי. בפוריה, ח בנהריה"עבדתי בביהלאחר מכן . ובאוסטרליה

  . בן ותאומים בנים, בת: יש לי ארבעה ילדים. הבת שלי נולדה שם וקוראים לה כנרת.  לפורמייקה בארץהראשון
בעלי . טיילנו במקומות רבים, ל"אני נהנית לטייל בחו. לרוב עם חיילים, ם"ח רמב"בביה" בני ברית"אני מתנדבת דרך ארגון כיום 

  .לפני עשר שנים בעלי נפטר .יתי אותוהיה נוסע מתוקף תפקידו לכנסים ולתערוכות ואני ליוו
תנור הגדול שהיה בריהוט וונזכרתי ב, הבית של סבי וסבתי את ראיתי .כדי לתת שם עדותלקראקוב תי לפני כמה שנים נסע

  . בבית
  
  
  

  מיכל גרימפל: ראיון
  2009ספטמבר . חיפה

  
  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 



