
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  'פרנקוביץ :שם משפחה

  

  רחל :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          אברסט:  איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Everest 

  מגדה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Magda                                         

: מין

                    נקבה

 

  1930 :לידהשנת 

 

  קושיצה :  עיר לידה

  

       בלועזית
Kosice                                           

  כוסלובקיה 'צ :ארץ לידה

 
  פינחס אברסט  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  בלנקה  :נעורים של האםשם פרטי ושם 

 
                                                     קושיצה  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Kosice 

  כוסלובקיה 'צ :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

                                                                                       
אושוויץ , קושיצה גטו : ציין את שמו, בגטובמידה והיית 

  .כשלושה חודשים

 

   בלועזית
 Kosice ghetto, Auschwitz three months.                                                                                                                             

: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

    בית חרושת ללבנים -קושיצה

   

  בלועזית
Kosice - brick factory  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1945אפריל : תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

צפון  -צלה: לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

   גרמניה 

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1946 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " שמפוליון "אוניית 

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

. אחותי אני ושני אחיי אהיינו אבא אימ, כי גורשנו כפליטים ונסענו לסלובקיה עד הגבול ההונגרי'אבי חזר מהצבא הצ 1939בשנת 

אני אבא שלי התחתן בשנית ואני ואחותי עברנו למשפחה אומרת אצל  3אני הבת הבכורה ואימי נפטרה מסרטן כשהייתי בת 

שמותיהם היו זאב וויליאם ושמואל  1937ו 1935אחיי נולדו בשנת . לסבתא היה כתם חום על הפנים. סבתא זקנה ובתה

לאחר זמן מה , בזמן הזה אבא היה מוכר פירות וירקות ואחר כך היה פועל. ן ושמה היה הלןאלכסנדר אחותי נולדה לאחר מכ

  ..חזרתי לבית אבי ואחותי נשארה במשפחה אומנת

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

 השתתפות, במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

נסענו ברכבת קרונות ראיתי עצים ויערות כשירדתי מהרכבת לא , לקחו אותנו למחנה ריכוז אושוויץ  19-3-1944בתאריך 

ובברמן לקחו אותנו למחנה חיל האוויר שנקרא מאמץ נסעתי ללברשטט . הסתכלתי לאחור ומאז לא ראיתי אף אחד ממשפחתי 

שם היינו צועדים ושרים שירים , המלחמה שם עסקנו ביצור פגזים וכשלא הייתה תעסוקה עסקנו בכיסוי מקלטים של נשק

  .גרמניים

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה /העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

הודיעו לנו , האנגלים שיחררו אותנו 15-4-1945לזן לצלה היה שם מחנה של חוות סוסים בבלקחו אותי מברגן  1945אפריל 

ברמקול ואני הייתי ברז למילוי מים ואוקראיני מגעיל רדה בי עם מקל וכששמעו את ההודעה אנשים התחילו לרוץ והייתי צריכה 

טיפלו בנו יפה מאוד מבחינה רפואית עשינו צילומי . היה גרוע הייתי חולה בטיפוס ושחפת לעבור מתחת לגדר ומצבי הרפואי

יהודים וחיילות אמריקאיות ואחת צרפתייה שם שמרו  הבריגאדשם באו חיילי  לזןבכך לקחו אותנו לבית ילדים בברגן רנטגן ואחר 

זו בעצם הייתה הכנה לעלייה לארץ  ddtלאחר מכן ריססו אותנו ב, עלינו וסידרו לנו את הדברים וחיילים לימדו אותנו עברית

ו באונייה רפת ומשם יצאנלמרסיי בצ 1946ההפלגה יצאה בפסח , ישראל וגם לקחו אותנו באוניות קלות כדי להתרגל להפלגה 

  .מפוליון לארץ ישראל דרך אלכסנדריה והגענו לנמל חיפהשנקראת ש

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

עם גדר שמה היינו שבועיים ולאחר מכן בא אדם מעליית הנוער בנמל חיפה חיכו משאיות והעבירו אותנו לעתלית למחנה ריכוז 

שאל אותנו אם אנחנו מדליקים נרות והולכים לבית כנסת ואמרנו לו שאנחנו לא רוצים מוסדות דתיים אחר כך בא קיבוצניק עם 

אני זוכרת שהמדריך . אוטובוס והציג את עצמו כאליעזר והוא הדריך אותנו במשך שנתיים במסגרת עליית הנוער בקיבוץ דורות

שעות  4שרנו שירי ארץ ישראל שמה עבדנו , עצר וקנה לנו חפיסת שוקולד ובקיבוץ קיבלו אותנו בצורה יפה עם כוס חלב ודבש 

קבוצת דורות וקבוצת אפיקים התאחדו ובשלב הזה הכרתי את , התגייסתי לצבא לקבוצת דורות 15-5-1948ב. שעות 4ולמדנו 

 1949תי עד אמצע שיר, ולאחר מכן היינו במשמר הנגבסת קיבלו אימון בסיסי ברוחמה אביב להכשרה מגוי עברנו לתל .בעלי צבי

ילדים עובד בבנק  3יש לי בן נשוי עם , ילדים  3אני לא יכולה ללדת ילדים אז אימצנו . עסקתי בשמירות והייתי טבחית וחליתי

  . ילדים ויש לי בת אחת רווקה 4בית פלוס ישראל הבת שלי נשואה במקצועה היא מורה אבל היא עקרת 

  

 

  2013אוקטובר , שבע -באר :ראיון



 

  


