
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   יוסי:שם פרטי   ביור:שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
                       |                         ביור: המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 24.10.1931: לידה נ / ז          |                                     יוסף:המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                                        מקום לידה       
                                                              |בודפשט): מחוז, ישוב(

  הונגריה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  עליזה:נעורים של האם  יצחק:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

                                                   |בודפשט): מחוז, ישוב(

 נגריה הו:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
                                                                          הונגריה, בודפשט):   ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                   גטו בודפשט?   אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                        

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                      בודפשט:    מקום  השחרור
 

תאריך השחרור  
18.1.1945 

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
  מחנה אונרה?)ציין מקום(השחרור   מחנה אונרה בגרמניה?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  מרסיי בצרפת,  מחנה אונרה בגרמניה:בדרך לארץ
  

  שנת
 1948:העליה

  : יהשם האני
  אם עלה (

 מהד וק אקסודוס)בדרך הים
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  . בבודפשט שבהונגריה1931נולדתי בשנת . שמי יוסי ביור
  .ק ועליזהלהוריי קראו יצח

  
  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
ליהודים אסור , לא ידענו על ההשמדה שהייתה במחנות. 13הייתי בן .  הגרמנים נכנסו להונגריה1944למדתי בבית ספר כשבשנת 
  . התקדמות בקודים אבל לא הזכירו את ההריגהברדיו דיברו על. אך בכל זאת החזקנו ברדיו, היה להחזיק בטלפון ורדיו

  .ונלקחה לצעדת מוות, משם היא לא חזרה.  בנובמבר לקחו את אמא לעבודה9-ב. אבא נלקח למחנה עבודה ונשארנו אמא ואני
ית שם דודה שלי ניהלה את ב.  לגטו בודפשטאך הודיעו שמסוכן שם ועזבתי, חסידת אומות עולם לקחה אותי מביתי למקום מסתור

בהונגריה קברו חלק . אנשים מתו ברעב ושכבו ערמות של גופות ברחוב. לכלוך, מחלות, רעב: בגטו היה מאוד קשה. היתומים
. מזל שזה קרה בחורף והגופות לא הסריחו. אך לא הייתה ברירה אחרת, מהקורבנות בחצר בית הכנסת למרות שלא היה מקובל

  .הייתה קשה מאוד העובדה שחיי אדם לא היו שווים כלום. ולמרוב רעב הלכנו לחפש חיות כדי לבשל ולאכ
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

אוסטריה משום - ת גבול הונגריההצלחנו לעבור א, בליל הסילבסטר, 31.12.1945-ב. אחרי המלחמה הצטרפתי לשומר הצעיר
 . היו שם מאות אלפי פליטים יהודים וקיבלנו שם מחיה בשפע. משם הגענו לגרמניה ושהינו במחנה אונרה. שהשומרים היו שיכורים

 66היו (נסענו למחנה במרסיי והצרפתים עזרו לנו מאוד כאשר נתנו לאוניות לעבור .  הודיעו שיש סיכויים לעליה1947בשנת 
אנשי הגנה ואנשי מורד לעליה עשו כמיטב , ם"אנשי פלי. 24רב החובל היה בחור בן . עלינו לאוניה בשם אקסודוס). ותאוני

  . יכולתם
אמרו לי להביא "הוא אמר , החליט להכנע, יוסי הראל, מפקד האוניה. ושם תקפו אותנו, משחתות ליוו את האוניה עד שטחי ישראל

  .כי אז גירשו לקפריסין, חשבנו שלוקחים אותנו לקפריסין. לפייפר ואז העלו אותנו לאוניית גירושהגענו ". לא מתים, עולים חדשים
 ייתנו לו את -הם אמרו שמי שיירד מרצונו החופשי. ושם הצרפתים שוב הוכיחו את עזרתם, לנמל ליד מרסיי, לבסוף הגענו לצרפת
. חוץ מכמה אנשים שהחליטו לרדת מסיבות בריאותיות, ד לא ירדאז כולם פרצו בשיר התקווה וכמעט אף אח. כל העזרה האפשרית

כל , זו הייתה טעות. למקום בו הרגו את משפחותינו, מצרפת החליטו לקחת אותנו לגרמניה. היה קשה מאוד וכמעט ולא היו אמצעים
  !מחזירים אותנו לשם, העולם התקומם על כך שאחרי שסבלנו בגרמניה וניצלנו

  .תה עם כמות האנשים הגדולה ביותר ועשתה המון רעש בעולםאוניית אקסודוס היי
 קיבלתי פספורט פלסטינאי של מישהו שגר בתל אביב 1948באפריל . בסביבות ספטמבר הגענו לגרמניה ובמרץ שוב נסענו לצרפת

  .שחקן בקר אוניה ישראלית ושם עשינו את ליל הסדר עם ה- "מהדק"עלינו לאוניית . והחלפנו תמונה, והיה בערך בגילי
  

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

  .גרנו שם וקיבלנו תלושי מזון למסעדות כדי שנוכל לאכול. הגענו לחיפה ושמו אותנו באיזה בניין בכרמל
כשעכו שוחררה , אחר כך. אך עכו לא שוחררה אז ולא ניתן היה לעבור, וץ עברון ליד נהריההיינו צריכים להגיע לקיב, לאחר מכן

בסוף . העבירו אותנו לקיבוץ אמיר שליד גבול סוריה, לאחר מכן. חיינו שם מספר חודשים ועבדנו בכל מיני עבודות. עברנו לקיבוץ
  .עזבנו את מזרע,  אחרי ליל הסדר,1949אז בשנת . אלא לקיבוץ מזרע, הסתבר שעברנו לא לקיבוץ אמיר
עבר בין חנויות ואמר שהוא , הוא נסע לחיפה לחפש עבודה. אבי הגיע לבית עולים בבת גלים, כשעזבתי את מזרע ועברתי לחיפה

ושלחו אליו את הציוד שלו מהבית , הוא שכר דירה קטנה מאוד על הכרמל. ואכן אחת החנויות לקחה אותו בתור חשמלאי, חשמלאי
  .נגריה לשם בקונטיינרבהו

ואחר כך עברתי ליחידה , 113גדוד , 11במבצע קדש הייתי בחטיבה . בצבא שירתי בחיל טכנאים שאחר כך הפך לחיל חימוש
  .כיום שניהם חיים בארצות הברית. התחתנתי ונולדו לנו שני ילדים.  שנה בכור בנחל שורק25אחרי שהשתחררתי עבדתי . 1050
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