
 

  "ְ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
  פורקוש :שם משפחה

  
  הרמן :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

     פורקוש     :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  Forkosh :בלועזית

                                              
  -  :נעוריםשם 

 
  הרמן :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

                                                            
  Herman: בלועזית

                                               
:                     מין
  זכר   

  11/4/1926  :לידה תאריך
 

  ני ורצקי'ניז, כיה'צ ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 nizeni verezki: בלועזית
                                                           

   :ארץ לידה
 כיה'צ

  דוד :של האב שם פרטי
  

  יהודית :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  - ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/האישהשם פרטי של 
  

  -:  של האישה שם נעורים
 

  - לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
                   

   בלועזית
                    -      

  -  :ארץ המגורים
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 שנות לימוד 9

  תלמיד :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  ר"בית:  או בתנועה חבר בארגון
  

  ני ורצקי'ניז, כיה'צ  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                                

 .נה ובוכנוולד'יאבוג, אושוויץ', מוקאג      ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                                   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                             בוכנוולד             :              מקום  השחרור
 

  11/4/1945:  תאריך השחרור
 

  - ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

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

  1972 :עליה שנת  -  :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(

 
עם אחי (גרנו בבית קטן כל המשפחה . אבי היה פועל ואמי עקרת בית. )ורצקי(לעיירה ענייה מאוד  כיה'בצ 11/4/1926נולדתי ב

ההונגרים כבשו  1941בשנת  .אחי הגדול עבד במאפייה על מנת לעזור לפרנס את המשפחה). חנה ואחותי הגדולהדוד הגדול 

 .ייע לצבא האוסטרו הונגריסכיה ואבי נאלץ ל'את צ
  

לאבי היה זקן אשר  .בטענה שהם צריכים להצטרף לצבא) אבות המשפחה(השלטון אסף את כלל היהודים  - בתחילת המלחמה

ותו מכות רצח היכו א -מאחר וסירב להוריד את הזקן. אשר התבקש להורידו בהצטרפותו לצבא גידל כחלק מאמונתו היהודית

מהלימודים לטובת עבודה  פרשתי, בעקבות כך .לאחר זמן קצר נפטר לאור מצבו הבריאותי. וחזר במצב קשה מאוד הביתה

והיינו עובדים קשה בלילות על מנת , הצטרפתי למאפייה שבה עבד אחי. ביחד עם אחותי שתעזור לפרנס את המשפחה

 . שהלחמים יהיו מוכנים בבוקר שלמחרת
  

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

 
אותי ואת , לאחר מכן. 'ריכזו את כולנו במונקאג, תחילה .הם לקחו את כל יהודי העיירה למחנות, כיה'על צ השתלטוכשההונגרים 

ואת , את הבנים העבירו למקום אחד .לאושוויץו נלקחנאחותי ואמי , ואני, )מחנה ריכוז(את אחי העבירו לדחאו  .משפחתי פיצלו

בגלל המחסור  .נה כדי לעבוד במכרה פחם'ומשם שלחו אותי ליאבוג) A-9249(חרטו לי מספר על היד  .הבנות למקום אחר

 . מאוד היינו עייפים והעבודה הייתה קשה, באוכל
  

היה צריך לסחוב דברים כבדים , לקבל נקניקמי שרצה . עם הרבה נקניקים, שיום אחד הגיעו הגרמנים במכונית שלהם, אני זוכר

צווארון החולצה ובמשך בהחבאתי אותו . והרעב היה קשה ואני לקחתי מבלי שיראו את אחד הנקניקים שהי. למחסנים במחנה

כשהרוסים התחילו להתקרב  . לא עלו עליי והצלחתי לחמוק עם הנקניק, למזלי. זמן רב ניסו למצוא מי לקח את הנקניק החסר

 .זה היה המחנה האחרון שהייתי בו בתקופת המלחמה). מחנה עבודה(העבירו אותנו לבוכינוולט, יזורלא
  

  .היום בו נולדתי מחדש -אני נוהג לכנות את היום הזה. האמריקאים שיחררו אותנו 11/4/1945-וב, היינו שם זמן קצר

 ).השני משמאל(בה הרמן מופיע , מצורפת תמונה מיום השיחרור שהתפרסמה***
  

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

 
 -הגעתי לפראג והייתי שם חצי שנה. חברתי למישהו מפראג שביקש ממני להגיע לבית הוריו בתום המלחמה, כשהייתי בבוכינוולט

 ביקש לשתותמאחר ואחי היה בצעדת המוות ו, ככל הנראה .חזרתי לאוקראינה, לאחר תקופה. המלחמה בבתי הבראה ליוצאי

 .הגרמנים הטביעו אותו בחבית של מים, כשהיה צמא
  

אימי הייתה אחת מארבע אימהות  .בעזרת חייל מבודפשט שפגש אותן במהלך המלחמה את אימי ואחותי מצאתי לאחר המלחמה

שהייתה גם ניצולת שואה ולא נשאר לה אף אחד , את אישתי באוקראינה הכרתי .ששרדו את השואה מהעיירה ממנה הגענו

גדלו החלטנו לעלות שבנים וכ 2נולדו לנו , לאחר תקופה.אני חזרתי לעבוד במאפייה ואשתי עבדה כתופרת במפעל .מהמשפחה

 .)1972שנת ( לארץ ישראל
  



 

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

 
, אני זוכר שאחד מהבעלים של הסוכנות .גם בארץ עבדתי במאפייה .ולמדתי עברית באולפנית בעתלית, 1972עלינו לארץ בשנת 

. קבוע בישראלהוא שמע שאני מחפש בית  .אפייה לאירוע של בנו ואני הייתי אחד מהעובדים באותו אירועהמ שירותי שכר את

ואישתי  )2013( אחותי נפטרה בשנה שעברה.שאני גר בה כיום בחולוןהוא סייע לי בחיפושים ואף עזר לי לקבל את הדירה 

 .ואני גאה להיות אזרח במדינת ישראל, )הנכדות קצינה בצבאאחת (נכדים  4-בנים ו 2יש לי  כיום .נפטרה ממחלת הסרטן
 

  2014אפריל , חולון, קרן עבד: ראיון 

 


