
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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. 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

  יוספביץ :שם משפחה

  

  דבורה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, עת אלייךבמידה והשאלה אינה נוג                                  

           הרשקוביץ: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
 

  דבורה :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
                                          
:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1925 
  :  עיר לידה

  

      Wereza בלועזית

                                           

  כוסלובקיה'צ :ארץ לידה

 
  אליהו :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אסתר :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  Kirawoza בלועזית

 
  כוסלובקיה'צ :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, סודיי(

  

 אקדמי

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

 
  תלמידה

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

  

   כוסלובקיה'צ:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, ו מחנה ריכוזבמידה והיית במחנה עבודה א

  אושוויץ

   

  בלועזית
Auschwitz 

                                                                   אלאבשטאט :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1945:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )ואיטליהגרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

 
  )קרפטיה(צכלסבוקיה 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1973 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

בו עבדו הרבה מהתושבים רכבות בעיר שלנו היה מרכז  .אלף תושבים 15,000גרנו בעיירה עם כוהיינו במשפחה ארבעה ילדים 

המשפחה שלי  .תלמידות יהודיות בכיתה שתיבילדותי למדתי בבית הספר הממלכתי המקומי בו היינו  .עבדו בשבתוהיהודים 

ה טחנת קמח כך שלא סבלנו יתלסבא שלי הי .הייתה מאוד דתית ולא השתתפתי בתנועת הנוער אך ראיתי את השכנות שם

מדורי דורות  םהמשפחה שלנו הייתה שאך בזמן המלחמה היה מחסור בבדים והיה בדים מנייר  .חמהמחוסר לחם גם בזמן המל

   .םלכן גם אחרי המלחמה חזרתי לש ,כולם הכירו אותיו

 .נסעתי פעמים בודדות לחתונות הדודות שלי .אבי היה חסיד סיגעט .בזמן ההונגרים אבי חטף סטירות מכמה אנטישמים מקומיים

 לקחו אותו. מתעסק בפולטיקה ועצרו אותוהוא ליו שעם רבי יואל מסאטמר ופעם אחת הלשינו עט למד אבי בעיירה סיגע

ללמוד בבית ספר מקצועי כדי שאוכל  ילאחר בית הספר הלכת .שעבר בעיירה שלנו נשאר ללון אצל אביכ הלבודפשט ובחזר

  .י נאסר על יהודים ללמודירק כך יכלו לקבל רישיון עסק אך באמצע לימוד .לפתוח עסק

  

  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

  

רדיו היה רק למעט וגם זה ום תופים עהיו מודיעים חדשות  .נתן היטלר להונגרים ,בו גרנו הלק שלו בצכלסבוקיאת הח ,1939ב

קילו חפצים  עשריםבאו הגרמנים ובאפריל אמרו לנו לקחת  1944במרץ  .שלא ישמעו את השידורים האנגליםכדי היה אסור 

 שמונהחדרים וישנו  שנישם קיבלנו דירת  .על ידי סוסים ועגלות ,עיירה שלנוהמ כעשרה קילומטריםולקחו אותנו לגטו הרחוק 

   .כמובן שהילדים דרשו את שלהם כרגיל ואוכל לא היה .נפשות בחדר על הרצפה

שיתפו פעולה עם הנאצים ולקחו  הם .ם הנוצות על הכובע בצבע חום כההעשבועות באו ההונגרים  שישהבחג השבועות לאחר כ

בכל  .חלונות מלמעלה נתנו קצת אוירהשם ישבנו על הרצפה ורק ולהובלת בהמות שיועדה ל הרכבת א חמשאותנו בשורות של 

את כל החפצים ופעם אחת אמרה להם אימי כבר לקחתם הכול ואז השוטר בא לאיים איתנו תחנה היו ההונגרים דורשים שנביא 

   .ם הרובה מכוון אליהעעליה 

את אבי ואימי יותר לא ראיתי אמנם שמענו שהרגו את היהודים  .גברים ונשיםל ששם עברנו אקציה והגענו למחנה אושוויץ 

ם הפולנים שלא ידענו שפתם ואף לא היינו מסוגלים עבהתחלה  .גם שם לא תקשרנו .ומהאהפולנים אך מעבר לכך לא ידענו מ

כל אחד  .נו עד סוף המלחמה יחדאחיות שנשאר היינו שלוש. מה שקיבלנו עד שהיינו תשושות ואכלנו ,לאכול את הבשר שבמרק

ישנו צמודות אחת לשנייה כדי להתחמם מעט ולמחרת בבוקר כאשר  .ו לצריף קר לישון שםנבגדים לא בגודל שלו ונכנסקיבל 

ברח בלילה מחלון הצריף וכך ניצל ושרד את  ,נלקח שמאלה להשמדהובינתיים אחי שהיה רזה  .התעוררנו הצריף היה מלא

   .וכך ניצל פעם שנייה הקר מקלחתהיה חולה ובעיירה באזור עשו לו הוא  אחרי המלחמה .המלחמה

קצת אבקת שם אכלנו  .שעות ביום בשני משמרות זה יוצא וזה בא 12מאושוויץ הובלנו לעבודה במפעל לגלגלי שיניים שם עבדנו 

   .מרק עם מים



 

  ץ  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לאר/אנא ספר

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

  

ם אך לא מעבר לכך ובנוסף הרוסים ששחררו אותנו רק פתחו את השערי .לאחר המלחמה השתחררתי עם כתם שחור בריאות

תי את זה אך בן דוד שלי מת אחרי דל שראתודה ל .מחוסר הויטמינים ועבודת הלילה במפעללכך נפרדו לי השינים מהחניכיים 

  .בחינםברכבות נסענו הביתה בתור פליטים , לאחר השחרור .השחרור מהכתם בריאות

שיפצנו וקהילה  הקמנו .השתלטנו על בית אחר בסביבה שעמד ריקאז היה מפורק לגמרי כולל קורות העץ הגעתי הביתה והוא 

ת כיום מוזנח שם ונשארה רק זקנה אחת ששומרת על מפתח בית הכנסאבל שוחטים  שלושההיה לנו רב ו .את בית הכנסת

   .הנטוש

ר כמובן שהכול היה שוק "מ 600בינתיים התחתנתי ונולדו לי שם שני ילדים ואפילו בנינו בית פרטי על אדמה שקיבלנו בשטח 

 1973בעיירה כולם היו מאוד דתיים אך לצעירים היה אסור לבוא לבית הכנסת ואף היה משמרת לכך ב .שחור ועלה בהתאם

  רוב העיירה לארץ ישראלבעקבות נישואי תערובת עלינו 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  

לקחו  את הילדים .באזורחודשים כדי לקבל דירה  ארבעההגענו וקיבלנו דירה מהסוכנות באשדוד וחיכינו אצל אחותי  1973ב

 .אוטובוסים שנישנים עובדת בסופר מרקט גבעתיים אליו נסענו ב עשרה - אחדלקיבוץ שדה אליהו כדי ללמדם עברית ואני הייתי 

אך תושבים אלה הולכים ומתמעטים ובית הכנסת כיום , אזורנוכנסת ליוצאי בית  כאןואף בנינו  כאן קרובאזור שלי גרים ההרבה מ

  .בעבררק כשליש ממה שהיה מלא מכיל 

  

 

  

  2009ספטמבר , קבני בר

  


