
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית  lledorot@pmo.gov.i: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס 5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

                                    .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  קורץ :שם משפחה

  
  ביאטריס :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

           גרונהוט: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 GRÜNHUT: בלועזית
                                              

  X :נעוריםשם 
 

  ביאטריס :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                            

 BEATRIX בלועזית
                                               

:                     מין
 נ/ ז    

 1934יוני  :לידה תאריך
 

  לא ידוע בדיוק  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

   בלועזית
                                                           

  יוגוסלביה :ארץ לידה
 

  זיגמונד :של האב שם פרטי
  

  אילונה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

  X:  של האישה שם נעורים
 

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   בלועזית
                                          

  הונגריה :ארץ המגורים
 

  : לפני המלחמה אקדמיתואר /השכלה
X 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                               X  

  :  או בתנועה חבר בארגון
X  

  דגֶ באיזור סֶ   ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                                

  לא ידוע איזה.בתחילת המלחמה, כן      ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                            בלגנבלזץ       ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                     על רכבת לטרזינשטט:   מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
X 

  X?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  בודפשט  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  1971 :עליה שנת  X :בדרך לארץ מחנות/מקומות
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  

אבי היה אדם ). לא מפאת יהדותנו(כי היינו הונגרים  ללאחר מכן גירשו אותנו לסגד. נולדתי בכפר כלשהו באזור יוגוסלביה

  .אמי הייתה עקרת בית. היינו שלוש אחיות ואני הצעירה מביניהן. טכנאי שיניים במקצועוועסק כ ,צולע

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
לות ותפקידים פעי, 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 

  

כשהגענו לשם  .גירשו אותנו לגטו למשך יממה אחת בלבד עד שהעבירו אותנו לבלגנבלזץ. 10כשהחלה המלחמה הייתי בת 

. אבל לא אילצו אותנו לעבוד בפרך, אבי עבד במפעל זכוכית). אחיותיי והוריי, אני(כולנו הגענו לשם . 1944הייתה זו שנת 

נתנו לנו לשתות משהו דמוי קפה ולאכול פרוסת לחם מזערית . שהיה לנו שרדנו ממה. הרעב היה כבד מאוד, למרות כל זאת

  .ליום

  

אחיותיי יצאו ראשונות ואני והוריי . יום אחד יצאנו משם ברכבת. היינו במחנה שנה. לאחר זמן מה נדבקתי בטיפוס במחנה

. והשאירו אותנו בתוכהכשהגרמנים על הרכבת הבינו שגרמניה הולכת להפסיד במלחמה הם נטשו את הרכבת . אחריהם

מנת לטפל - לקחו אותי מהר לבית חולים על .תזונה-תתאבי נפטר לאחר מכן מ. הצבא האדום הגיע לרכבת והציעו אותנו משם

  .  בתום תקופה זו לקחו אותנו הרוסים לבודפשט. היינו שם אני ואמי למשך חודש וחצי. במחלת הטיפוס שפקדה אותי

  

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

  

בשל מותו של אבא שהיה המפרנס של המשפחה נאלצנו לגור . אחותי הגדולה התחתנה ועברה לבודפשט כי שם בעלה עבד

סיימתי תואר בהנדסת אני . י האמצעית התגרשה מבעלה ועלתה לפניי לארץאחות. אצל אחותי הגדולה כדי לשרוד

  .לאחר שהגעתי החלטתי להישאר בארץ. באתי לבקר את אחותי בארץ 1971בשנת  .אלקטרוניקה באוניברסיטת בודפשט

  

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

  

  .נכדים 3נולדה לי בת והיום יש לי . 37התחתנתי בארץ בגיל 

  

  

  2014אפריל , כרמיאל , שגיא שדור: ראיון

 


