
 

  "ְ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

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית   infovatikim@pmo.gov.il:  ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר נא למלא      

  03-6442572: או בפקס 53108גבעתיים  889. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

                                    .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  וולף        :השם משפח

  
  קטה       :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

  גשקה        :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Geschke     בלועזית
                                              

  גשקה  :שם נעורים
 

  קטה      :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                            

 Käthe       בלועזית
                                               

:                     מין
 נ/ ז    

   :לידה תאריך
27/03/1933 

  פומרן/קולברג  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

   בלועזית
Kolberg/Pommern 

  גרמניה  :ארץ לידה
 

  רטקו   :של האב שם פרטי
  

  גרטרוד הילר   :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                              פומרן/קולברג  :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   בלועזית
Kolberg/Pommern  

  גרמניה   :ארץ המגורים
 

   : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  גרמניה, פומרן/קולברג  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                                

 לא      ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                           לא        ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  גרמניה, פומרן/קולברג:           מקום  השחרור
 

  1945מרץ :  תאריך השחרור
 

    ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  לברלין 1946פברואר 

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1959 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)ות בארגוןחבר, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

, .Ramelow/Pom-ב 07.01.1901- נולד ב, קורט, אבי. גרמניה למשפחה מעורבת, פומרן/בקולברג 27.03.1933- נולדתי ב

- נולדה ב, הילר גרטרוד מבית, אימי .ועזב את הדת הנוצרית לפני שהכיר את אימי, להגדרתו של היטלר" ארי"הוא היה 

  .ואני ,פומרן/בקולברג 01.02.1930- שנולד ב, קלאוס, אחי, במשפחה היו שני ילדים .לבית יהודי, פומרן/בקולברג 16.01.1902

  .עליתי לבית ספר יסודי 1939בשנת 

  
  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; להצלתך באופן משמעותיסייע 
  

  .י לזכרו של אבייאני כותבת את קורות

  

 1943עד  1939- מ ).היהודייה(כשסירב להתגרש מאימי משם נזרק לאחר זמן מה , בתחילת המלחמה אבי היה חייל בוורמאכט

ואחי נאלץ לעזוב את חטיבת ) 'שהתחילה בכיתה ה(לא הורשתי לעלות לחטיבת הביניים  1943- ב. אני ואחי הלכנו לבית הספר

כן - וכמו כאשר נסגר עקב מחסור בפחם, 1944הספר היסודי עד חורף אני המשכתי ללמוד בבית ). Gymnasium(הביניים 

   .)ומקום ריכוז של פליטים, מקום איסוף של פצועים( הבית ספר בתקופה זו מילא תפקידים שונים לצרכי המלחמה

הפצצות תחת , בתיקון מסילות הרכבת באזור צרפת) ארגון טוט(לקחו את אבי לביצוע עבודות כפייה  1944או  1943בשנת 

  . נכה, משם הוא חזר אלינו פצוע, בעלות הברית

  

לפי מה ששמעתי לאחר . נשאר בחייםו, לא התגרש מאימילאחר המלחמה התברר לי כי למעשה הוא הציל אותנו בכך ש

  .הצד היהודי שבהן נלקח אל מחנות הריכוז וההשמדה, נפטר, "ארי", בהן החלק הגרמני, משפחות, המלחמה

  

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

 1952עד  1949- מ. 1949ספר עד - בברלין הלכתי לבית .משם עברנו לברלין, פומרן/נשארנו בקולברג, 1946עד פברואר 

עבדתי בקהילה בין היתר , 1959עד  1956- שלי בכמה משרדים מ עבדתי במקצוע. כמנהלת חשבונותעברתי השתלמות 

לישראל  1959ועליתי בנובמבר , וולף מנאות מרדכי) Lothar(התחתנתי עם אליעזר לוטר  1959באוגוסט  .היהודית בברלין

  .לקיבוץ נאות מרדכי

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, ורית או תרבותיתעילות ציבפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

. בעיקר כמטפלת בבית הספר ובגיל הרך, בקיבוץ עבדתי במגוון עבודות. אני גרה בקיבוץ נאות מרדכי, תי ארצהימאז עלי

  .2002בעלי נפטר בשנת  .ושמונה נכדים, מנישואינו נולדו שני ילדים

  

  2014מרץ , נאות מרדכי, הגר גריך: ראיון 

 


