
 

  "ְ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

  לינגרידרי :שם משפחה
  

  ה טוני:שם פרטי

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

                                                                                   
  טוני גיט:שם נעורים

:       מין 1/3/1926 :לידה תאריך   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
  נ                                              ")הנוצריי"בתור (מריה בארן                                     

   פולין:ארץ לידה  פולין): מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית
                                                                                                   

   פנחס:של האב שם פרטי   ציפורה:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  יוסף): נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שהשם פרטי של האי  :  של האישה שם נעורים
   

                  עיירה ליד לבוב:לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   פולין:ריםארץ המגו                           בלועזית

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

  אוקראינה, פולין, גרמניה  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
   ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
    ברגן בלזן, אושוויץ?    לו ומתיאי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                                        ברגן בלזן: מקום  השחרור
 

 15/04/1945:  תאריך השחרור

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

  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה 1947 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  ארנה

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


 

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

והמשפחה היתה , אחוזהשל  משום שסבא שלי היה מנהל גרנו שם.  משפחות יהודיות2היו שם רק . לפני המלחמה גרנו בישוב קטן
אבא .  ילדים4מתוכם ,  נפשות בבית7 היינו.  שם בית ובנתהנו קיבלה אדמהה שלהמשפח. םמא שלי נולדה שיא. חייבת לגור במקום

היו אנשים ששכרנו . מא שלי הייתה עקרת ביתיא. הוא היה איש עמיד.  שהיו לו שדות משלו ומנסרה,שלי היה עובד אצל אבא שלו
 כשפרצה 1939 שנתב. שלימד אותנו תורה ויהדות, פרטיהיה לנו מורה .  הילדים הלכו לבית הספר.כדי לטפל באדמה ובירקות שלנו

  .1941המשכנו ללמוד עד שנת .  אנחנו היינו בחלק של הרוסים,שתייםפולין נחלקה לוהמלחמה 
  

  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/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

האוקראינים נכנסו לבית ורצחו את .  רצחו את כל המשפחה שלי16/07 -ב. רוסיה פרצה המלחמה בין גרמניה ל22/6/1941 -ב
 שהיו , הסתתרנו אצל גויים.שני האחים שליאני ראיתי אותם הורגים וברחתי בלילה יחד עם . י ואחותיאמ, את אבי, סבתא שלי

היו לי עיניים כחולות . הינראיתי לא יהודיאני . אף אחד לא רצה להסתיר אותנו" רוש הגדוליהג"כאשר הגיע . ידידותיים זמן מה
.  לקחו לעבודה16-40את הבנים והגברים שהיו בני . הוציאו את כל הנשים והילדים. החלטתי שאני אברח מכל מקום. ושיער בהיר

".  בארןמריה"להשיג תעודת לידה של נוצרייה בשם , אני הצלחתי בעזרת גויים ידידותיים .את השאר הרגו וחפרו בורות לשם כך
  . לספראף אחד לא יזהה אותי ואני אשאר כדי בסופו של דבר , אמרתי לעצמי שאני אסע רחוק .נסעתי לגרמניה לעבודה

 שבועות ואז שלחו 3יתי שם הי.  לקחו אותי לבית הסוהר. אותי למשטרה אותי ומסרהגוייה שזיהתה הגיעה בחורה לאחר שנתיים
 .שםכאשר הרוסים כבר התקרבו לגרמניה ואז התחילו להוציא את האנשים מ, וף אוקטובר נשארתי עד סבאושוויץ .אותי לאושוויץ

  . כך הגענו למחנה ברגן בלזן בגרמניה. עד הרכבתבין אנשים זחלנו ממש רצינו להצטרף ו. נודע לי ולקבוצת בנות שמגיעה רכבת
, עם כינים, בלי תנאים, בלי אוכל, יה מחנה השמדה עצמיזה ה. אבל היו שם המון מחלות ורעב, תנורי גז והשמדה לא היובברגן בלזן 

 והיה לי שם חייתי בזהות בדויה, בגלל שאני לא באתי מגטו אלא מגרמניה. שכבנו על הרצפה כמו דגים. טיפוס ועוד מחלות, שחפת
החזקתי . עומדת להיגמר ידעתי שהמלחמה ךבברגן בלזן היה קשה וקר א. מצבי היה נורמלי יותר משאר האנשים, יחסית יותר חופש

בגלל הטיפוס סבלתי . יהכבר לא הזה מה גם אחרי זמן .  אנשיםשישהבהתחלה היינו מקבלים לחם קטן ל. מעמד עד שחליתי בטיפוס
  .הייתי צריכה לשרודש כנראה שאלוקים חשב לולמרות הכ. מהחום של המחלה הייתי מדברת שטויות. מהזיות

  

   חמה ועד עלייתך לארץ מתום המלי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
אם , אבל חשבתי בשביל מה, כל כך רציתי להישאר בחיים. אני נשכבתי על הרצפה ובכיתי.  לברגן בלזן הבריטים נכנסו15/4 -ב

ברות שלי היו חולות החלטתי ואז משום שרוב הח, אין לי מטרה בחיים ,חשבתי שאין לי לאן ללכת. כולם נרצחו לי ונשארתי לבד
. ניקו אותנו, אחר כך רחצו אותנו. מזרונים ותרסיס להעיף את הכינים שהיו בכל מקום, הבריטים הביאו שמיכות. עזור להםשאני א

ם בריטיה. כוחותיותר ה שלא נשארו להם אחרי זה עוד המון מתו מעצם ז. כי כולם היו חולים, הביאו רופאים ותרופות וטיפלו בנו
תמיד . אבל ידעתי לא לתת לחברות שלי מרק, אני לא יודעת איך. אבל זה הרג הרבה, הביאו מרק עם שומן והיו להם כוונות טובות
חיי  ממש רבנות ונהיו, לאט לאט פתחו בית ספר. בסוף חלק מהן הבריאו וחלק מהן נפטרו. זרקתי את המרק ונתתי להם רק אורז יבש

כי בעלי , נשארנו שם.  אני ובעלי התחתנו בברגן בלזן1945באוקטובר . שלחו לנו בגדים" גוינטה "-ו" הסוכנות היהודית. "קהילה
  .לפלשתינההחליט שאנחנו נשארים עד שנגיע 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
שאלות ומילים של חוסר היו לאנשים . לא שאלו איך עברנו את השואה. כשהגענו לא היה קל.  הגענו לארץ עם תינוק18/8/1947 -ב

יש לנו .  בסופו של דבר הקמנו משפחה.ואנחנו בכלל לא ידענו עברית, "תדברו עברית", "למה לא הגעתם לפני המלחמה: "ידע כמו
  . המלחמה והבלגאן,  זכיתי וניצחתי את כל הצרות.נותרתי לבדכיום .  נינים3 - נכדים ו6, ים בנ2

  !ת בשולחן האוכל עם כל המשפחה שליהנחמה והנקמה שלי היא שאני יושב". את הקמת שבט ":כמו שהנכדים שלי אומרים

 


	                                          "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 



