
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור 

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  בן דוד :שם משפחה

  

  דבורה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

         לבנברג:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Louvenberg בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Irena בלועזית                                                      אירנה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
17.5.1924  

  מישקולץ  ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Mishkolc בלועזית
                                                           

  הונגריה :ארץ לידה
 

  רוסברגשרה ג :שם פרטי ושם נעורים של האם  משה :של האב שם פרטי

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                        מישקולץ:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  הונגריה :ארץ המגורים                            Mishkolc   בלועזית 

  
 

  תופרת :המלחמהמקצוע לפני  תיכון: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  כיה'גרמניה וצ, פולין, הונגריה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
 גטו מישקולץ שלושה שבועות ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

    טרזינשטט, איינס, דודרשטט, בלזן -ברגן , בירקנאו, אושוויץ?     אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

         טרזינשטט:  מקום  השחרור
 

 20.5.1945  :תאריך השחרור

בינדרמיכל  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 באוסטריה

  מישקולץ ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  
בארי , מילאנו, וינה באוסטריה :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  יה באיטליה'טה לוצוסנ
 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1947 :עליה שנת

  ברכה פולד
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

 :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון

היא גידלה אותי . ואבי התחתן עם אישה אחרת, אמי נפטרה בזמן לידתי. דולה מישקולץבעיר תעשייתית ג, נולדתי בהונגריה

, )אני(אירנקה , )קלמן, י'קרצ(קרול  –בסך הכול היינו ארבעה . ממנה נולדו לנו שני אחים. ואת אחי כאילו היינו ילדיה שלה

אמי החורגת הייתה . ייום עבודתו כל ימי חהוא התגאה במקו. אבי עבד בבית חרושת והיה מוערך שם מאוד. לציקה ופריקה

 .עקרת בית

עד היום אני . בסיום לימודיי נשלחתי ללמוד תפירה עילית בסלון ידוע. אך באווירה משפחתית חמה ואוהבת, חיינו בצמצום רב

י 'י הגדול קרצכשנסעתי עם אח, הימים הטובים ביותר היו בקיץ. עכשיו אני תופרת לנכדותיי ולנינתי –אוהבת לתפור שמלות 

אביו היה ראש הקהילה היהודית . שגר שם עם משפחתו, קליין) יצחק(הכרתי את אישטוואן . סלה –לקרובי משפחה בכפר טפיו 

  . לימים התחתנתי איתו. במקום

  
  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 

  
שהינו בגטו . כי היה זה יום הולדתי, אני זוכרת את התאריך הזה היטב. מישקולץ עזבנו את הבית אל גטו 17.5.1944בתאריך 

או , אור, אוויר, ללא מזון, היינו סגורים בקרון במשך שבועיים. ואז נשלחנו בקרונות משא לאושוויץ, במשך שלושה שבועות

. אמא מצאה פיסת שוקולד על הרציף, וויץכשהגענו לאוש. וכולם רבו עליו, היה דלי אחד בקרון ששימש כשירותים. מקום לזוז

שלתוכו תפרתי את כל המסמכים החשובים מחיינו הקודמים , אבי עמד לידי במעיל הגדול שלו .קיבלה מכות, כשהרימה אותה

תזמורת . ולאחר מכן גילחו את שיערותינו, הובלנו למקלחות. הביטוח שלי לחתונה –שנות עבודתו במפעל כעובד מצטיין  –

 .אותנו לבירקנאו ליוותה

רק  –לשבת או לשכב , אי אפשר היה לזוז. אך דחסו לתוכו אלפיים איש –איש  300- שהיה מיועד ל, 5הגענו לצריף מספר 

. הוא דרך וטיפטף על כל השאר,  כשמישהו רצה ללכת לשירותים בלילה. ראש על חזה –ישנו כמו קלפים , הגיע הערב. לעמוד

חליתי בדיפטריה . וכשירד גשם שתינו מהשלוליות, במשך שלושה שבועות לא קיבלנו מים. בתשע בבוקר כל יום היה מסדר

 .והוא ערך עלינו ניסויים, מנגלה הרופא שם היה דוקטור. ונלקחתי לצריף החולים

, ירדתי מן הדרגש, למרות המחלה והחום הגבוה. באחד הלילות הודיעה לי חברה שעומדים לחסל את צריף החולים למחרת

רצתי לעבר מגרש . וקפצתי מהחלון וברחתי, חתי שמלת משי שחורה ונעלי עקב גבוהות מגוויה ששכבה לא רחוק ממנילק

אחת  .בלזן –כך עברתי את הסלקציה ונשלחתי לברגן . שם חברותיי הסתירו אותי וצבעו את לחיי בפיסת סלק, המסדרים

רבים מתו במהלך . בקור העז, שם בקבקבי עץ ללא גרבייםהיינו . המשימות שקיבלתי שם הייתה לסלול כיכר בעזרת חצץ

 . הסלילה הזו

מדודרשטט . בלילה הכנו כדורים, במשך היום הוצאנו סלק מהאדמה. בלזן העבירו אותנו למחנה העבודה דודרשטט –מברגן 



 

המשכנו ברגל . באחת התחנות הרכבת נעצרה ולא יכלה להמשיך. כשפתאום התחילו הפגזות, נלקחנו ברכבת לכיוון ברלין

נכנסנו פנימה והיינו בהלם . השומרים הביאו אותנו עד לשערי טרזינשטט ונעלמו. דרך איינס שהיה מפעל למצנחים, לטרזינשטט

לפתע שמעתי קול מוכר קורא . מחוץ למקלחות עמדו נשים ליד ערימות בגדים וחילקו אותם. נכנסנו למקלחות. היינו חופשיים –

  . קטי, הסתובבתי וראיתי חברת ילדות שלי". אירנקה, אירנקה"בשמי 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  

וראיתי את , גדלנו נכנסנו לחצר בה. נסענו ברכבות ולבסוף הגענו למישקולץ. יחד עם קטי התחלתי במסע החזרה להונגריה

שמעתי שאחי הגדול נמצא . ברחתי ולא נכנסתי לבית. הוא עמד באותה תנוחה בה עמד כשעזבנו לגטו. החתול שלי קודלקה

במהרה . י'קרצואחי ) בעלי לעתיד(בכפר פגשו אותנו אישטוואן קליין . נסענו לשם באותו לילה על גג הרכבת. סלה–בכפר טפיו 

איתם ניסינו לעלות . 'והצטרפנו לארגון עליה ב, אישטוואן ואני התחתנו בבודפשט. וקטי ואחי, טוואן ואניאיש –הפכנו לשני זוגות 

  .וגורשנו לקפריסין, ליד חיפה עצרה אותנו משחתת בריטית. בספינת המעפילים ברכה פולד, לארץ דרך איטליה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

 ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  

הצטרפנו לקיבוץ שדה נחום בעמק . נולדה בתי הבכורה, 1947במאי , שם. הגענו לארץ ונשלחנו למחנה מעצר אנגלי בעתלית

בעלי עבד  בקיבוץ. הוא השתתף בקרבות ליד תל יוסף. בעלי גויס לצבא ושירת במשך שנתיים. עקב קשיי פרנסה, בית שאן

לבתי נולדו . ואחרי עשר שנים עברנו לכפר הנוער בן שמן, אחרי חמש שנים נולד בננו משה. ואני עבדתי כמטפלת, כחשמלאי

  .כיום אני גרה ליד בתי באשדוד. בעלי נפטר לפני כארבע שנים.  נולדו שלושה ילדים, שנפטר בגיל צעיר, לבני. ארבעה ילדים

  

  טובה גז: ראיון

  2009גוסט או. אשדוד

  אלינה נאור: עריכה

  

 


