
 

  "ְ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

  לובל :שם משפחה
  

  טיבור :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

         לובל:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Lobel בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Tibor בלועזית                                                       טיבור :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
4.11.1930  

  דברצן  ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Debrecen בלועזית
                                                           

  הונגריה :ארץ לידה
 

  התר :שם פרטי ושם נעורים של האם  איזידוב :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/י של האישהשם פרט
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                        דברצן:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  הונגריה :מגוריםארץ ה                                       Debrecen   בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  שש כיתות: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           
 דברצן ובודפשט ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? חנותהאם היית במ

                                                                                                                                                                      

         בודפשט:  מקום  השחרור
 

 1945  :תאריך השחרור

  דברצן ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? קוריםהאם שהית במחנה ע
  

  
 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1949 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  העצמאות
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .הספקתי ללמוד שש כיתות לפני המלחמה. להוריי איזידוב והתר, 1930נולדתי בדברצן שבהונגריה בשנת 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פקידים פעילות ות, 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 

שם עבדתי . הועברנו לבודפשטמגטו דברצן . יועקב כך הופסקו לימודי, נלקחנו לגטו דברצן. בתחילת המלחמה 14הייתי בן 
שהיתי בגטו בודפשט עד ששוחררנו בידי . אחרי שלושה חודשים שמו אותנו בגטו. במפעל, בפינוי פסולת אחרי הפצצות

  .הרוסים
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, חהברי, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  .עד שהוסמכתי כשרברב עצמאי, 1949למדתי שרברבות עד . חזרתי לדברצן, 1945בשנת , אחרי השחרור

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

עבדתי . עברתי לבאר שבע 1954בשנת . 1954וגרתי שם עד שנת , קימי מושב נבטיםהייתי ממ. הגעתי ארצה 1949ביולי 
עבדתי עד . אחר כך עזבתי את המפעל והתחלתי לעבוד כעצמאי. 1957כמכונאי ראשי במפעל חומרים כימיים עד שנת 

  .העסק שלי עבר לבני ואז 12.12.2007

  
  
  

  2011מרץ . באר שבע
  

  אלינה נאור: עריכה

  

 


