
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

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

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

  02-5605034: או בפקס 5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

                                    .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  שחורי :שם משפחה

  
  שושנה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

         וייטשטיין/ ארטו : המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 / ARATO בלועזית
VEITSTEIN  
                                              

  VERONICA :שם נעורים
 

  ורוניקה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                            

   בלועזית
           VERONICA                                    

:                     מין
 נ   

 :לידה תאריך
27/02/1934  

 
  הונגריה, בודפשט  ):מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              
 BUDAPEST בלועזית

HUNGARY                                       
  הונגריה :ארץ לידה

 
  :של האב שם פרטי

PAUL   
  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                 הונגריה, בודפשט:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
 BUDAPEST בלועזית

HUNGARY                                       
                                          

  :ארץ המגורים
 הונגריה

  תלמידה: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

  תלמידה :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

דרור :  או בתנועה חבר בארגון
  הבונים

  

  גרמניה, הונגריה  ):  ארץ, מחוז, ישוב( בתקופת המלחמהמקומות מגורים 
                                                                                                                

        .בגטו בבודפשט 10בגיל ? אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                                לא   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                      הונגריה:  מקום  השחרור
 

  1945ינואר :  תאריך השחרור
 



 

מחנה עקורים , כן ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  45-48של ילדים בגרמניה 

 

  נשארו שם ?)ציין מקום( חזרת לאחר השחרור/לאן עברת
  

  1948 :עליה שנת  -  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
TRANSILVANIA  

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

למדתי שם עד . בית ספר מיוחד עם כיוון לשפות, הייתי תלמידה בבית ספר בבודפשט לפני שפרצה המלחמה, שמי שושנה

בתור ילדה . בנוסף לכך היו לי שני אחים. ואימי הייתה עקרת בית, )ריסיםת(לאבא שלי היה עסק . 10כשהייתי בת ' כיתה ד

   . הייתי שרה בבית הכנסת כסולנית

  

  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 /ריחהב; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

". תלכי מפה, יהודיה"וברחוב היו צועקים לי , הייתי נתפשת כדמות יהודית בגלל המראה החיצוני שלי, בזמן המלחמה

וכולם היו מופתעים איך היא מעיזה לעשות זאת כי לפני הכנסייה היו , המשרתת שהייתה לנו הייתה לוקחת אותנו לכנסיה

פתאום הרגשתי , פור בריאת העולם והיינו מתפללים מברית החדשהלפני המלחמה בבית הספר היינו לומדים את סי. נאצים

  . ששונאים אותי כי בשבילם הייתי יהודיה ארורה

  

. יום אחד היא לא הגיעה. בפרוץ המלחמה לקחו את אבי למחנה עבודה בזמן שאימי הייתה צריכה לאסוף שברים של הפצצות

היו כינים וכל דבר , שם היה מאוד קשה. ים ומשם לקחו אותנו לגטואך התגלה שאנחנו יהוד, לקחו אותי ואת אחי לצלב האדום

  . הודיעו לנו שאמא שלנו חזרה לבית מוגן של השוודים, לאחר זמן מה. שרק אפשר לחשוב עליו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ לההעפ, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  

שולם כסף לעגלון . לפתוח את החלק התחתון ולהוציא משם כסף ותעודות, אחותי קיבלה הוראה לקחת את המעילים שלנו

היא הייתה רבע ממה שהיא הייתה כשראינו אותה , כאשר ראיתי את אמא שלי. שייקח אותנו לבתים המוגנים של השוודים

ואחרי חמש דקות הייתה אזעקה  והיו , התחלנו לבכות. ודותזה היה חסיד אומות עולם שעזר לה עם התע. בפעם האחרונה

עליתי לארץ עם אימי . ישבנו שבועיים עד שהרוסים הגיעו. וכאשר יצאנו משם כל הבתים היו הרוסים, נכנסנו למקלט, הפצצות

  .TRANSILVANIAוניית פער אב 1948בשנת 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  

הייתי ביחידה חדשה בתור פקידה ראשית מכיוון שזו הייתה דרגה . ובסוף השירות חתמתי שנה קבע בצבא, התגייסתי לצבא

. נו והולדתי לו ארבעה ילדיםהתחת. אחר כך מצאתי את בעלי ובגלל דלקת קיבה עזבתי את הצבא. נוספת עם תוספת תשלום

  ".עדנה"בבית אבות , כיום אני גרה בקריית טבעון. לקראת שנות החמישים שלנו התגרשנו

  

  2014יוני  ,טבעון –קריית , סופי בר: ראיון



 

 


