
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מלאך :שם משפחה

  

  שלמה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

        אנגל  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Engel בלועזית
                                              

 :שם נעורים

 Shmuel בלועזית                                                       שמואל   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין

 נ/  ז   
 :לידה תאריך

15.6.1922  

   בו'מוקצ  ): מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

 Mukachevo בלועזית
                                                           

  כוסלובקיה'צ :ארץ לידה

 
  וסבלומה גר :שם פרטי ושם נעורים של האם  יהודה  :של האב שם פרטי

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                        בו'מוקצ:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  כוסלובקיה'צ :ארץ המגורים                                Mukachevo   בלועזית

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  בית ספר תיכון: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  והונגריה אוסטריה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

     סומושרמזה, גונצקירכן, מטהאוזן?   אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                      בודפשט  : מקום  השחרור
 

 1945:  תאריך השחרור

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

  

 :)בדרך היםאם עלה ( שם האנייה 1948 :עליה שנת  צרפת וגרמניה :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  קסרטה

  
  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /יהודי ארגון/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

שם עבדתי . ונגריהעזבתי את הבית ונסעתי לה 1939ולכן בשנת , היינו עשרה אחים ואחיות בבית. כוסלובקיה'גרתי בצ

  .בבודפשט בעבודות מזדמנות
במחנה . שעות 12עבדתי כל יום . שם עבדתי מהבוקר עד הלילה בבטון, ההונגרים שלחו אותי למחנה עבודה 1943באוקטובר 

. סטריה לצעדת מוות עד מטהאוזן ולאחר מכן המשכנו עד גונצקירכןמשם לקחו אותנו לאו. 1944העבודה שהיתי עד אוקטובר 

במטהאוזן שהינו במחנה . איש למטהאוזן 800איש והגענו  10,000לצעדת המוות יצאנו . שם האמריקאים שיחררו אותנו
ה לנו מכתב מפקד המחנה הרא. שם הכניסו אותנו לצריפים צפופים. חודשים ומשם המשכנו לגונצקירכן 6אוהלים שם היינו 

לאחר שישה חודשים במחנה הזה הגיעו . אך למרות זאת לבסוף זה לא התבצע, שהוא קיבל בפקודה לשרוף אותנו
  .האמריקאים ושחררו אותנו משם

  

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

אני עבדתי בשליחות הסוכנות ועזרתי ליהודים . יהודים 50-שם היינו כ, בתום המלחמה הגעתי לגרמניה וגרתי בעיירה קטנה
 7אשתי והבן שהיה בן , מגרמניה הגענו אני. כי לא היה לנו ממה לחיות בגרמניה, הסוכנות נתנה לנו כסף. לעלות ארצה

  .ישראלחודשים לצרפת ומשם באונייה ששמה קסרטה ל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
. לא עבדנו בשנים הראשונות מכיוון שלא מצאנו עבודה. לישראל וקיבלנו דירה בתל חנן שליד העיר חיפה 1948הגענו בשנת 

לי ולאשתי היה ילד אחד שכיום . אני עבדתי מהצהריים עד למחרת בבוקר. לנמל חיפה לחפש עבודהנסעתי כל יום באופניים 
. מתל חנן עברנו לגור בכפר סבא. 1949גרנו בתל חנן עד שנת .אשתי עבדה בגיהוץ חולצות ובכביסה. וגר בבני ברק 61הוא בן 

כשהשתחררתי מהצבא התקשיתי למצוא . 1951ל והשתחררתי בשנת "שירתי בצה 1950בשנת . עבדתי בבניין ובחקלאות
עבדתי בתחום החינוך המיוחד במעון  1985ועד  1954משנת . ולאחר זמן מה התחלתי לעבוד בעבודות מזדמנות, עבודה

  .יצאתי לפנסיה 1987בשנת . הממוקם ברעננה" שקמה"

  
  

  
  תמיר רטנבך: ראיון

  2009ספטמבר  .כפר סבא

  
  אלינה נאור: ראיון

  

 


