"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי:
שמואל

שם משפחה:
וולף

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

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה:
וולף
שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה:
ג'ורג'
עיר לידה:
בודפשט
שם פרטי של האב:
אלאדר
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה :
בודפשט
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה) :יסודי ,תיכון,
אוניברסיטה(  :יסודי

בלועזית

WOLF
בלועזית
מין:
GEORGE
ז/נ
בלועזית
ארץ לידה:
הונגריה
שם פרטי ושם נעורים של האם:
מריה
בלועזית
ארץ המגורים:
הונגריה

תאריך לידה:

מקצוע לפני המלחמה:

חבר בארגון או בתנועה:

מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ(:
בודפשט
במידה והיית בגטו ,ציין את שמו:
בודפשט
במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז ,ציין את שמו
מקום השחרור:
בודפשט
במידה והיית במחנה עקורים ,ציין את שמו
מקומות/מחנות בדרך לארץ:

תאריך השחרור:
01.01.1945
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?
שנת עליה:
1949

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:
מרתון

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

נולדתי בבודפשט הונגריה .לפני פרוץ המלחמה למדתי בבית הספר היסודי בעיר .אמי נפטרה ואבי התחתן בשנית .אבי היה
סוחר ומכונאי מכונות תפירה .התגוררנו בדירת חדר .

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
עם פרוץ המלחמה וכניסת הגרמנים להונגריה פרצו מהומות בשכונה בה התגוררנו .ביתנו היה מסומן עם מגן דוד  ,החיילים
פרצו לביתנו ולקחו את אבי לרחוב יחד עם כל הגברים היהודים בבניין .אבי נרצח בפוגרומים  .כעבור כשבועיים אמי החורגת
ואני עברנו לגור בגטו בעיר ,נשארתי איתה בגטו לאורך כל תקופת המלחמה.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
בשנת  1948אמי החורגת נישאה בשנית .עברתי להתגורר בצרפת במחנה של תנועת הנוער "בני עקיבא" .בינואר  1949עליתי
ארצה לקיבוץ מבואות יצחק ושנה לאחר מכן הצטרפתי לתנועת "השומר הצעיר" ,איתם עברתי לכפר מסריק.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
התגייסתי לצה"ל לחיל הנח"ל ,ובשנת  1959עברתי להתגורר בתל-אביב .למדתי משחק ,עד היום אני עוסק במקצוע.

