
 

" ְלדֹורֹות"                                        
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     

 

  השואה ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

 
 שם משפחה ושם פרטי כיום

  :שם משפחה
 אליאש

  :שם פרטי
 יהודית 

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

:           איתו נולדתישם משפחה 
 זאץ

                                              בלועזית
Zacharie 

 

: איתו נולדתישם פרטי 
 יהודית 

  בלועזית
 Judith                                          

:                      מין
 נקבה

  :לידהשנת 
1928 

:   עיר לידה
טרגו מורש 

      בלועזית
Targu Mures 

                                            

 :ארץ לידה
 רומניה 

: של האב ושם משפחה שם פרטי
 אדולף זאץ 

: שם פרטי ושם נעורים של האם
 רחל אדלר 

                                                 :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
טרגו מורש 

  בלועזית
Targu Mures 

 

: ארץ המגורים
 רומניה 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  (ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי)

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
   (מורה, סנדלר, תלמיד)
 

 : או בתנועהחבר בארגון
   (בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית)
 

  טרגו מורש :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
               (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       

  בלועזית טרגו מורשגטו : ציין את שמו, במידה והיית בגטו
            Targu Mures ghetto 

                                                                                                                                        

:  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  באדגסטיין ,טרזינשטט ,הודרן, שנאו-טפליץ ,אושוויץ

  

  בלועזית
Auschwitz, Teplice-Sanov, Theresienstadt,           
Bad-Gastein 

                                                                     :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

 :  תאריך השחרור
 1945מאי 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 (גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה)

 באדגסטיין אוסטריה

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
  פלשתינה ישראל1948

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

: עליה שנת
 

1948 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
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 בזמן המלחמה ועל חייך בארץ, י על קורותיך לפני המלחמה/אנא ספר

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

. ואימא הייתה עקרת בית" חדר"אבא שלי לימד תורה ב. היינו ארבע אחיות ושלושה אחים, נולדתי ברומניה בעיר טרגו מורש
". ליצאופראנס"ואחר כך בבית ספר " טרגו מורש"למדתי בבית ספר יסודי 

נסיעה שלקחה ,  הגיעו ההונגרים ששיתפו פעולה עם הגרמנים ולקחו אותנו ברכבות לאושוויץ,בחג השבועות, 1944בשנת 
אני עבדתי במפעל לייצור פצצות .  מנגלה שלח אותי לעבודה ואת שאר המשפחה לתאי הגזרכבתשירדנו מהכ.  ימיםארבעה

הייתי  ".הבלוק"זכור לי מקרה שלילדה אחת נשפך המרק ואז השקו אותה בכוח עד שהיא מתה בתוך . לטובת הצבא הגרמני
 ביקורת מהצלב האדום ואז הלבישו אותנו יפה ושרנו הגיעהושוויץ כשהייתי בא. מחנה העבודה באדגסטייןבצעדת המוות עד ל

 .שירים בהוראת הגרמנים כדי לרמות את הביקורת
 שלוש שנים הינו. באדגסטייןבסוף המלחמה הגיע הצבא האדום ושחרר אותנו ואז פגשתי את יצחק אליאש והתחתנתי איתו ב

צ "בעלי עבד בחברת מעו אני הייתי עקרת בית . ילדים ושמונה נכדיםחמישהבארץ נולדו לי  .בדרכים עד שלבסוף עלינו לארץ
. המסר שאני רוצה להעביר לדורות הבאים שצריך לשמור על הארץ ושאסור לוותר על ארצנו בשום מחיר .בתפקיד ניהולי
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