
    

           

 
 11.60.11   יום ו'                                171דף מידע                             חברי ארגון נכבדים

 
גיטלה ]גניה[ זלצמן  של פטירתה על בצער מודיע בילגוראיי יוצאי ארגון ,אף כי עבר כמעט חודש מאז הפטירה

 .המשפחה נמסרה להם במהלך השבעה של בצערה השתתפותנו .הלעולמ כהשהל ל"ז לבית קופף
 

 הייתה במותה. 50בת  ליד קבר בעלה.קריית שאול בית העלמין ב והובאה לקבורה 11.60.11נפטרה ב גיטלה 
 

 

 

 
  

 
 

 

עלתה לארץ ללא תעודות )שנגנבו ברכבת כש. 1515בשנת יי אבבילגורלמשפחת קופף זקונים כבת נולדה 
תעודת  את  שאיתראת שנת הלידה הנכונה גילה בנה אלי שעה , כשנת לידתה 1511לאיטליה( הצהירה על 

יותר ממה שהיה ידוע  שנים 3 -מבוגרת ב למעשה יתהיההבין כי אמו וממנה  – בבילגוראיי בעירייה שלהלידה ה
 .לו קודם

 
 גלאלי  –אליעזר בניה שנולדו שם ) 1 עםהתגוררה בלובלין עם בעלה משה, ו עם תום מלחמת העולם השנייה

 (.ו חיים זלצמןואחי
 

בנה אלי  .במעברת פרדס כץומשך מספר שנים התגוררו באוהל  1506 משפחת זלצמן עלתה לישראל בשנת
שהערך המוסף  ,הוא מספרועוד לטאטא במטאטא זרדים.  אמו נהגהשבאוהל חול הרצפת שאת  יודע לספר

טבע שהתבטאה ביכולת לשמוע את ב הישירה של החיים התחושההיה  ,'בארץ האבות'למגורים ראשוניים אלו 
 ...ותהתנים מייללים בליל

 
נאבקה היא , , החלטית ואחת שעומדת על דעתה בנחרצותפעילהגיטלה אישה תה יעשרות שנים היבמשך 
לימדה את עצמה לתפור, לרקום, לעשות  ,ניסתה הכלהיא פרנסת הבית. עול חדשה ובצורך לעזור בהבשפה 

 מנשות השכונה.שקבלה עבור שרותיה אלו  ותנוספפרוטות הכל תמורת  - וכיוצא באלה, 'מניקור'



 
היא התאלמנה מבעלה משה זלצמן לפני עשרים ושלוש שנים. כל אותם שנים התגוררה בבני ברק. בשנים 

ות חלתה אך המשיכה את שגרת חייה בביתה כשילדיה דואגים לה ומטפלת נמצאה אתה על בסיס האחרונ
 בעלהליד קבר קריית שאול בית העלמין ב והובאה לקבורה 11.0.1611 -בביתה ובמיטתה ב קבוע. היא נפטרה

 הייתה במותה. 50בת  .משה
 

בני הזוג זלצמן והזכרונות שלי ממשפחה זאת חוזרים עם מיודדים מאד היו  ,]ברון[ און-רחל ושמואל בר ,הוריי
לשנות הששים הראשונות. הזמנים בהם היינו מבקרים אותם בבני ברק והם היו באם אלינו לרמת גן, כל ביקור 

ה יפר שעות משום שרכבים פרטיים היו עדיין בחזקת מותרות וחלק בלתי נפרד מהביקור המס ורךאשכזה היה 
 בהישגיהם בלימודים ילדיה,בשל גיטלה  והמופגנת ר אז, הבחנתי בגאווה הרבהכב ,כנערהליכה הרגלית. ה

החל את הקריירה שלו בתחום זה  ובכשרונותיהם, ואכן בנה אלי גל ואחיו שניהם היו למומחים במחשבים, אלי
נתונים חי ופועל -יי. חיים, שמומחיותו היא מסדIBMבצה"ל כאיש ממר"מ והמשיך לאחר מכן במקצועו בחברת 

 .בגרמניהבמקצועו 
 

גיטלה הייתה מעורה מאד בחיי החברה של ניצולי בילגוראיי, לקחה חלק בפעילויותיהם ושמרה על קשר אתם. 
 .דוד אדום-בטכס הענקת אמבולנס למגןבתוך קבוצה מחברי הארגון הראשון בתמונה המצורפת היא נראית 

 
 במותה השאירה גיטלה אחריה, שני בנים, שישה נכדים ושמונה נינים.

 
 .ברוך הזכריהא 

 
 בשם הארגון

 און.-רבקה ניב וישראל בר
 

 
 גיטלה הראשונה מימין ליד האמבולנס שהוענק למגן דוד אדום.

 



 
 .משפחת גיטלה קופף בבילגוראיי. גיטלה )לימים זלצמן( בת הזקונים, עומדת מאחור שנייה מימין

 

 
 

 .מימין ,עומדים מאחור ה של משפחת קופף, גיטלה ובעלה משהתמונ


