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 ,  שמות הוריה: פרטים חסרים 
 , סיפור עלייתה, לידהתאריך ומקום 

 ומשפחה ותמונהקורות חיים 

דף נופל: 1מסמך   
אתר יזכור משרד הביטחון: מקור  



" ירושלים אוניה"ברשימת עולים : 2מסמך   
הארכיון הציוני: מקור  

 peopleilאתר : מקור, ירושלים האוניה



 : שטהלהתגוררה אצל משפחת 

 גאולה ירושלים 2רחוב הישיבה 

כתובת מגוריה של גולדה בארץ: 3מסמך   
 ארכיון הצבא הבריטי: מקור



רישום מותה של החיילת גולדה בלטינשטר : 4מסמך   

 לחיילים שנפלו בצבא הבריטי זכרוןאתר  cwgc אתר : מקור



רישום מותה של החיילת גולדה בלטינשטר : 4המשך מסמך   

 cwgc אתר : מקור

 אתר הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה: מקור, חיל העזר הנשי



( 23)משה בלטינשטר 

בן בצלאל ואיטה  

מתגורר  , מצפת

 בגבעת חיים

                        

( 18)זהבה כץ   

משה ואסתר רוזה  בת 

מתגוררת  . מפולין

 בירושלים

 

  21.11.1934תעודת נישואין של גולדה : 5מסמך 

המדינה ארכיון : מקור  



4.8.1935תעודת נישואין של גולדה : 6מסמך   

ארכיון המדינה: מקור  

משה בן בצלאל  
,  (24)בלטינשטר 

 מתגורר בירושלים
                        

  דמתקריא גאלדא
( 19) גיזא  

,  משה הכהן כץבת 
 מתגוררת בירושלים



לשעבר של גולדהבעלה בן בצלאל על משה מידע : 7מסמך   

אתר יזכור משרד הביטחון: מקור  



2.4.1916: תאריך לידה   

 LEWENTIU HOSEF POLAND: מקום לידה לא ברור 

פקידה: עיסוק   

, גרושה : אישימצב   

ירושלים, 1934, בלטינשטרמשה : שם הגרוש  

 

:  בתיק האישי מופיע כי קרוב המשפחה ליצירת קשר הינו

דוד  –מקס הבר   

רחוב בן יהודה פינת פרישמן, תל אביב  

 

  תיק אישי של החיילת גולדה בלטינשטר: 8מסמך 

 הארכיון הבריטי :מקור



 ברטה הבר

 ומסעדה במקום נקניקיהרישיון לסידור קפה 

 פינת פרישמן 65בן יהודה 

, רישיון העסק של ברטה הבר: 9מסמך 

 דודתה של גולדה

עיריית תל אביבבניין ארכיב תיקי : מקור  



מופיעים  ברשימת העולים 

:סבא וסבתא של החיילת   

69יהודה הבר בן   

  68הבר בת  מנציה

"ירושלים" באוניהרשימת העולים : 10מסמך   

 הארכיון הציוני: מקור

 סבא וסבתא של גולדה



אילן יוחסין למשפחתה של גולדה: 11מסמך   

MyHeritage אתר: מקור  

כץ גיזלה  

כץ לבית  בת רוזה 

הבר ומנציהיהודה   

https://www.myheritage.co.il/research/collection-1/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9F-%D7%91-myheritage?s=3104342&itemId=3104342-3-29&action=showRecord&indId=individual-3104342-4000002
https://www.myheritage.co.il/research/collection-1/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9F-%D7%91-myheritage?s=3104342&itemId=3104342-3-29&action=showRecord&indId=individual-3104342-4000002


 ברטה& מקס 

אילן יוחסין למשפחתה של גולדה: 11המשך מסמך   

 Keka Haber Ohana: באדיבות, Geniאתר : מקור

 פגישה של החוקרת דורית פרי 

 , עם בת דודתה של גיזה

 .  2017גלוריה אוחנה הבר 



-לבית הבר פאוקראסתר רוזה   
צוקרקנדל: שם משפחת אמה   

סטניסלב: מקור לידה  
וינה אוסטריה : מקום מגורים  

 נספתה ביוגוסלביה 

 דף עד עבור אמה של גולדה :12מסמך 
 ,  פאוקרי הכלה אוולין "נימסר ע),ושםאתר יד : מקור

 (פרד אפרים: אשת אחיה של גולדה 



תמונת הקבורה של גולדה: 13מסמך   

 המשפחה: מקור

 גיזה בלטינשטר לבית כץ  

 9.4.1916נולדה 

  20.11.1943: נספתה ב

 שבמצרים באיסמעליה

 21.11.1943נקברה ב

בבית העלמין הבריטי  

 במואסקר



קברה של גולדה בלטינשטר  
שבמצרים במואסקר  

http://www.cwgc.org https://www.twgpp.org/photograph/search 
תמונת הקבר של גולדה : 14מסמך   

:מקור  



 , הבר ומנציהמשפחת יהודה 
 , 1934, וינה

 טרם העלייה לארץ ישראל

תמונה משפחתית: 15מסמך   
גיזלשל דודתה בת , גלוריה הבר אוחנה: מקור  

 .גולדה עומדת חמישית מימין בשורה עליונה
 הבר  ומנציהבמרכז סבא וסבתא יהודה 

 רביעית משמאל בשורה האמצעית יושבת אסתר רוזה אמה של גולדה  
 .פאני אחותה, בשורה העליונה, במרכז התמונה עומדת

 מימיןופרד הצעיר יושב בשורה הראשונה השני 



1911פאני   

Kniknin, Stanislawow 

JEWISHGEN: 

MAX & BERTHA 

DEATH 1971 ,1994  

 לבית הבר אלטורהמסמך התאזרחות של פאני : 16מסמך 

   ANCESTRY :מקור              

 



 .בוינהאחותה הצעירה של גולדה , תיעוד פטירתה של מארי: 17מסמך 

 Gen Team אתר : מקור  

 מימין מארי אחותה  , גולדה באמצע
 ומשמאל לילי קרובת משפחה



 אמה של גולדה, לבית הבר פאוקרבתמונה אסתר רוזה 
 .אחיה של גולדה, ופרדי אפרים פאוקרעם אביה החורג מקס 

 תמונות המשפחה: 18מסמך 
 באדיבות המשפחה: מקור



  גיזלהגולדה 

 שנייה מימין  , בשורה התחתונה ביותר

 .לרגלי אמה, בשמלה שחורה

 תמונות המשפחה: 19מסמך 

 באדיבות המשפחה: מקור



 1933, סיור בארמון בווינה
 .רביעית מימין, גולדה במרכז

  

 תמונות המשפחה: 20מסמך 

 באדיבות המשפחה  : מקור


