
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שרף :שם משפחה
  

   אדית:שם פרטי

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

        לוינגר  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Lowinger בלועזית
                                                                                   

 :שם נעורים

:       מין                      אדית  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
  נ/   ז                                     

 :לידה תאריך
3.12.1929 

  אגר   ): מחוז, ישוב( ם לידהמקו Eger בלועזית   הונגריה:ארץ לידה
                                                                                                   
   יצחק:של האב שם פרטי   לאה וייס:שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                    אגר:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע                 Eger   בלועזית   הונגריה:ארץ המגורים

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
      אגר ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
   קרסנד, אושוויץ?     אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :                                                                       מקום  השחרור
 

 8.5.1945:  ריך השחרורתא

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים  הונגריה ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  ישראל

  טרני, ברטיסלבה, וינה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1949 :עליה שנת

  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

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

הוריי יצחק ולאה עבדו .  ספר נוצרי שהיה שייך למנזרזה היה בבית. ובבית הספר בו למדתי לא היו יהודים, נולדתי למשפחה חילונית
  .ח אחד בשם יוריהיה לי א.  גם הכנה וגם מכירה-בתעשיית יין

בבית הספר היו . בשכונה היו לי חברות יהודיות ונוצריות.  אחים ואחיות עם משפחותיהם7 - בעיר בה גרתי הייתה משפחתה של אמי
יום .  היום בו פלשו הגרמנים להונגריה-19.3.1944 עד - שאין הבדל בין אדם לאדם, אני זוכרת שאמרו לנו. נזירות ולא מורים
  .ורשיתי להכנס לבית הספרלמחרת כבר לא ה

  
  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 משמעותייע סי
בחודש יוני העלו את כל .  מפעל לבנים- שם גם לקחו אותנו לעבוד בקרצנד,  הכניסו אותי ואת משפחתי לגטו אגר1944בסוף אפריל 

במהלך . שם הפרידו את הגברים מהנשים. בירקנאו- שוויץ ימים ולילות נסענו עד שהגענו לאו3ובמשך , היהודים לרכבת משא
 מיד לאחר מכן הוכנסתי .לימים התברר שזה היה יוזף מנגלה. הגיע קצין נאצי ושלף אותי מהטור, הטורים שבהם כולם היו מסודרים
ושלחו אותנו , שים אחרותזרקו לנו בגדים ונעליים של נ, אותנו הוציאו אותנו החוצהאחרי שגילחו . עם אמי ויתר הנשים למקלחות

אלה היו מסדרים יומיים במשך שעות של . לא עשיתי דבר ושגרת יומי הייתה מסדרים. שהיתי בבירקנאו במשך חודשיים. לצריפים
בכל צריף ששהיתי היה עומס .  רק מעט מי עם קצת עלי ירק שכולם חלקו ביניהם-בלי אפשרות לזוז ובלי אוכל, עמידה בשמש
בסוף התקופה בבירקנאו נשלחתי עם אמי . פעם בשבוע לקחו אותנו למקלחות וחיטוי, בנוסף. לא היה מקום לזוזו, וצפיפות קשה

ובהעמסת , עבדתי במילוי פגזים בדלק ואבק שריפה. מ למפעל נשק ששכן בהרים" ק10כל יום הלכתי .  למחנהלליכטנה בגרמניה
גרנו . לפעמים קיבלנו מרק, ו רק פרוסת לחם ומרגרינה פעמיים ביוםבמחנה קיבלנ.  חודשים10 במשך -פגזים לטרנספורט לחזית

  . כל בוקר התעוררתי עם פשפשים על גופי, בתנאים גרועים
אולי מתוך מחשבה על טובתו , במקום זאת.  קיבל מפקד המחנה הוראה לפוצץ את המפעל ולהרוג את כל היהודים1945באפריל 

כל מי שנחלש ולא יכל להמשיך . לא קיבלנו אוכל בכלל, שארכה חודש,  במהלך הצעדה.החליט להצעיד אותנו הרחק מהמקום, שלו
  .י הצבא האמריקאי" נעצרנו ע1945עד שבמאי , כך המשכנו ללכת. נורה במקום וגופתו נשארה לצדי הכביש, ללכת

  

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

. שם היה אי סדר גדול. ואליו הוכנסו כל יוצאי המחנה שנשארו בחיים, במקום בו נפגשנו עם הצבא האמריקאי היה מחנה גרמני נטוש
 במחנה הזה .עד שחלקם קיבלו קלקול קיבה, הם אכלו מכל הבא ליד. כל מחסני המזון נפרצו ואנשים לא הצליחו לשלוט בעצמם

אני ואמי ארזנו חפצים , כשלא הגיע אף גורם רשמי לכוון, אחרי שבועיים.  מחסה ואפילו טיפול רפואי, שתיה, קיבלתי אוכל
בעיקר . במהלך הזמן הזה היינו תלויות בנדבות של המקומיים, המסע נמשך חודש שלם. כיה וסלובקיה'דרך צוהתחלנו במסע הביתה 

הם אנסו בחורות , לפי שמועות. אני זוכרת את הפחד מהחיילים הרוסים, בנוסף. שדאגו לפליטים, כים'אני זוכרת לטובה את הצ
, כשהגענו לביתנו. אחרי חודש הגענו לבודפשט ומשם לאגר. לכן דאגתי לעטוף את ראשי ולהתחפש לאישה מבוגרת. שהסתובבו לבד

רק לאחר מספר חודשים . ט דאגו ליהודים באגר למקום לינה ולאוכלוינ'נציגי הג. הסתבר שהמקומיים נכנסו לשם ולא הסכימו לעזוב
אז . 1948ונשארתי שם עד שנת , חזרתי לאותו בית ספר בו למדתי לפני המלחמה. ואני ואמי חזרנו הביתה, העיריה פינתה את הבית

ולא נתנו לאף , רוסים בהונגריהבאותה תקופה שלטו ה. החלו להגיע נציגי הסוכנות היהודית ולעשות הרצאות וכנסים על המדינה
עד שהבריחו אותה מספר , לבסוף אמי נשארה בהונגריה. לכן אמי ואני שילמנו למישהו שיבריח אותנו לסלובקיה. אחד לצאת

  .חודשים לאחר מכן
  

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

. לשם הצטרפה גם אמי. שם גרתי ועבדתי במשך שנה, משם עברתי למושב שומרה.  הגעתי למחנה אוהלים ליד חיפה1949ביוני 
  .לאחר השנה הזו הכרתי את צבי בעלי ועברתי לגור בחיפה

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                              סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



