
יצאנו למסע שורשי� לפולי� כדי להתחקות על חיי שתי   2010בחודש מאי       

.  ''המשפחות שנולדו וחיו בפולי� בעיר לודז

של   20�מטעמי� ציוניי� החליטה לעלות לאר� בתחילות שנות הגוטר משפחת      

ברחוב  חיסלה את כל עסקיה והגיעה לאר� להקי� את ביתה . המאה הקודמת

.בסמו! אליויה 'אחד הע� ואת בית החרושת לודז .בסמו! אליויה 'אחד הע� ואת בית החרושת לודז

והושמדה כמעט  ' האמידה והמסורתית נשארה בלודז, הענפהמליניאק משפחת       

.כולה בשואה

היינו במחנות ההשמדה טרבליקה  ';  בקרנו בבתי המשפחות בעיר לודז       

וערכנו אזכרות לזכר� ופקדנו את קברה של  ' ואושווי� ש� נספו רוב יהודי לודז

הזמנו מצבה חדשה  . רבקה גוטר לבית קירשטיי� שנשדד כולו�סבתנו שרה

.לקברה

ביומ� אירועי� ובאלבו� תמונות שימסרו לבני הדור  , המסע כולו תועד בסרט     

.הבא כדי להנחיל את ההיסטוריה של המשפחה לדורות הבאי�



:משתתפי�

יובל,ליטל,ניר,אלי,גיא,בני,מרב,רו�,שרה,עוזי



 
 
 

 

 ז" ל לבית קירשטיין רה רבקה גוטרש פ"נ

 ז" ל בנימין גוטראשת 

מבוני העיר תל אביב ובית החרושת לודזיה בישראל 

 1930נפטרה בלודז' ביום כ" ו באייר תר" צ שנת  

 בלבד 48בהיותה בת 

ת.נ.צ.ב.ה 
 

 

 

'פולה גוטר- ברקוביץ

כיתוב על המצבה שתוקם במקום זו 

שנשדדה

 ובני ביתה  'פולה גוטר- ברקוביץלזכר בתה 

 הי" ד –שנרצחו ע" י הנאצים ועוזריהם בשואה 
 

 

 

 

 

 

זוכרים תמיד   
הנכדים, הנינים ובני הנינים 

שרה גוטר-דודזון 

אליקום גור (גוטר) 

וכל בני ביתם 

 2010 שנת תש" ע - ישראל

 

הנכד אומר  –)אליקום(אלי 

"קדיש"













 פירוט הרכוש בפולין

 
 

  
  

                                                                                      
  Zakontna 13, Lodz  גצל מליניאק–בית מגורים 

  Aleja 1 Maja 47, Lodzמגרש ליד בית המגורים 

  Aleja 1 Maja 118-120, Lodz מגרשים ריקים של משפ' מליניאק 2

  Chojny – near Lodz מגרשים ליד לודג' 6

 Naftowa 1-3-5-7 Lodzבית חרושת "גימל" גצל מליניאק 

  Wisniowa Gora – near Lodz משפחת מליניאק –בית הקיץ 

אליקום מליניאק  - רכוש משפחת גצל

פולין לפני פרוץ המלחמה  –' בלודג

1939- ב

 (?)Alder" Piotrkow Trjlo"בית חרושת לדיקטים - פיוטרקוף 

 Naftowa 1 Lodzבית מגורים צמוד לביהח"ר 

   Novomieska 4 Lodzבית מגורים או בית מסחר - גוטר 
המשך של פיוטרוקובסקה מעבר לכיכר) 

בית מגורים של בלה בוורשה 
(קובה נרצח בביתו ע"י הגסטפו הגרמני) 

Dlo'ga 29      Warsaw

  – מליניאק בית המגורים של חיל
  

Lodz   Ulica Srodmiejska 31   

Gdanska 31A  Lodz Ulica בית המגורים של יולק מליניאק

  
  
  

24.9.1942   -   תאריך ה"משלוח" של המשפחה מצ'נסטוחוב לטרבלינקה    



Gecel (Elikim) Maliniak   � ב� ישראל וגליקה נולד    ב סבא אליקו� מליניאק� Mordy  

נדרש חיפוש בבית הקברות  (ממחלה בוורשה  1940או  1939בדצמבר כנראה  נפטרליד וורשה 

).בוורשה

 Hanna Riva (Tyberg) Maliniak �  בת חיי�סבתא חנה מליניאק�מאיר ושרה לבית טיברג 

�22.9.1942 לטרבלינקה ב Ulica Vilsona) 34(נסטוחוב 'מצ גורשה' בלודז 1874�נולדה ב

Abram (Chill) Maliniak � בנ� הבכור נולד ב�ילדי� גר   5+ בלה –אשתו ', בלודז 1893

או מגטו   1942 נשלח מוורשה לטרבלינקה באפרילהשערה כי – (srodmiejska 31)' בלודז

)או חלמנו(לאושווי� ' לודג

ל"כנ– Mintzבת שלמה וחנה מבית ' באוסטרובי� 1893�נולדה ב–Bellaאשתו   ל"כנ– Mintzבת שלמה וחנה מבית ' באוסטרובי� 1893�נולדה ב–Bellaאשתו  

תינוקת  +  לייזר פלינקרנשואה ל 1913�ב' נולדה בלודז Fella Flinker(Maliniak): בת בכורה

ל"כנ– באותה כתובת 

ל"כנ–1941-נולדה בוורשה ב Etta Flinker–התינוקת 

ל"כנ– בוורשה  1915 �נולדה ב Debora Maliniak �בת נוספת

ל"כנ– ' בלודז 1919�נולדה ב–Sara Maliniak–בת נוספת 

ל"כנ– ' בלודז 1926– נולד ב ShlomoMaliniak–ב� 

ל"כנ– ' בלודז 1929�נולד ב � Israel Maliniak–ב� נוס0 

ראה המשך בדף הבא



Bella (Maliniak) Plesner � בת לסבא מליניאק נולדה ב�נשואה ל' בלודז 1899� Jacob    
(Kuba) Plesner  +   ב�Bronislav-Dov (Bronek)Plesner   נסטוחוב  'מצ גורשה

)(Ulica Vilsona  �22.9.1942 לטרבלינקה ב

 Ulica)נרצח בביתו בוורשה –רופא בבית החולי� בוורשה –r Dr. Jacob Plesne–בעלה 
Dluga 29 Warsaw) חיפוש בבית הקברות בוורשה+   1942י הנאצי� באפריל "ע.

ע� אמו בלה   גורש . 1933בשנת ' נולד בלודז Dov Plesner-Bronislav � בנ�

    �22.9.1942 לטרבלינקה ב Ulica Vilsona) 34(נסטוחוב 'מצ

  Idebere Maliniak )נשוי לפלה  .   'בלודז 1903 �נולד ב ב� נוס0 לסבא מליניאק–)דב� יהודה

נסטוחוב  'כנראה גורש מצ–) גדיינסקה( Gdanska 31A �ב' גרו בלודז, ילדי� 2+ 

  1942לטרבלינקה באוקטובר 

–(Bodzechowsky)-–

)המשך מדף קודם(

.ל"כנ–1903-נולדה ב(Bodzechowsky)  פלה לבית בודזחובסקי –אשתו 

.ל"כנ–1933-ב' נולד בלודז– Henrik Maliniak–בנו 

.ל"כנ–1936-נולדה ב–Augenia (Lala) Maliniak–בתו 

Mendel Maliniak (Ignashe)-Yitzhak–ב' נולד בלודז. ב� נוס0 לסבא מליניאק�1905.

�22.9.1942 לטרבלינקה ב Ulica Vilsona) 34(נסטוחוב 'מצ גורש

אליקו� מליניאק נספו בשואה  �נפשות ממשפחת גצל 18 
)כולל מותו של סבא עקב המלחמה(

יהי זכר� ברו)

יוכבד –ויולה , תמר גוטר לבית מליניאק שחייתה בישראל� טאובה� טולה: בנות נוספות לסבא מליניאק שנותרו בחיי� 2 

.גורשה לקפריסי� ועלתה לאר�–ידבי� לבית מליניאק שניצלה באירופה הגיעה באניית מעפילי� לאר� 'ז

  



   

Perla (Guter)-Berkowitz Pola � ב'  נולדה בלודז. בת בנימי� ושרה גוטר�נשואה  .  1910 

גורשו לטרבלינקה או לאושווי�  ) ?(בעת המלחמה ' גרו בוורשה או בלודג. ב� אחד+ להנריק  

)?.(

.ל "כנ) ?( 1910 �ב' ב� דניאל  נולד בלודז–Henrik Berkowitz–בעלה  

לבירור– ל "כנ–1926-ב' נולד בלודז– itzhak Berkowitz–Ignazie–בנ�  

  

מבני משפחת בנימי� ושרה גוטר נספו בשואה 3 .מבני משפחת בנימי� ושרה גוטר נספו בשואה 3

  

   

ונקברה בבית   13.5.1930בתארי)  46רבקה גוטר לבית קירשטיי( נפטרה בגיל � סבתא שרה

.'הקברות היהודי בלודז

.'ברקובי+–על קברה המחודש הוזכרו שמות משפחת ביתה פולה גוטר 

  

  

יהי זכר� ברו)



המשפחה בכניסה למחנה ההשמדה  

2010מאי –אושווי+ 



פרטים נוספים על המשפחה שנספתה ועל הביקור בפולין במצגת שחולקה לבני  

המשפחה לאחר המסע



...והיו ג� שעות של  בילוי משות, וחוויות נעימות




