
 

  "ְ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

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שרה :שם פרטי  גרוס :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                           

                                              בלועזית
 

  שרה:איתו נולדתישם פרטי 

                                                     

   בלועזית
                                            
:                     מין

 נ  
   :לידה שנת

28 
 :ארץ לידה                                                בלועזית                                             קושיצל:  עיר לידה

  אברהם לרק:של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 יטה יוליה טייח
   בלועזית  קושיצל  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

                                         
  כוסלובקיה'צ :ארץ המגורים

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
  תלמידת בית ספר

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

  

  

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

                                                                                               
        ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                             

         ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                          

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
  

 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במחנה עקוריםבמידה והיית 
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  קפריסין

  :עליה שנת

  

1946 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  יגור



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

הוציאו אותו מהונגריה  1941ובשנת  1940את אבי גירשו כבר בשנת . לי הרבה זיכרונות מאזייתי ילדה ואין לפני המלחמה ה

, אבי היה עובד בקהילה היהודית. רצחו אותו עם עוד גברים נוספים וכך נשארה אמא שלי עם שישה ילדים לאוקראינה ושם
  .19/3/44-ב גורשנו לגטוהגרמנים כבשו את הונגריה ועד ש - לנו שם דירה עם חימום ואמא הייתה מפרנסת אותנוהייתה 

  
  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
  

את אמי עם . 13גם אחי בן ה איתנוולעבודה נבחרנו שלוש בנות אחים  מתוך שש .גטו ואז לקחו אותנו לאושוויץעד מאי היינו ב

אך לא הייתה יום אחד אחותי האמצעית חלתה . ונשארנו באושוויץ שלוש אחיות שתי האחיות הקטנות שלי לקחו לתאי הגזים

  .או שעובדים או שהולכים להורג: ברירה והמשכנו להסתובב כדי לקבל עבודה כי ככה זה היה במחנה

מי , כל היתר -שליש מהאנשים שיצאו מאושוויץ הגיעורק . צעדת המוות מה שנקרא, ברגללצעידה הוציאו אותנו  1945בשנת 

במחנה . אנחנו סחבנו את אחותי האמצעית שהייתה חולה כי לא הסכמנו להיפרד ממנה. ירו בו בדרך, שלא היה מסוגל ללכת

לא היה , רותים ולא טיפול בחוליםישלא היו שם ש וזה היה אחד המחנות היותר גרועים כיוון, רגרבנץ היינו שלושה חודשים

  .באפריל 15- חיינו בצפיפות איומה וכל זה נמשך עד ה. אוכל וניקיון ולא היו מים

האנגלים הוציאו את . באותו יום האנגלים שחררו אותנו אבל עד שהגיעו כבר היו המון מתים וערימות של גופות שלא נקברו
בהמשך הגענו לבודפשט ואת אחותי החולה אשפזו בבית . המחנה עם כל הגופות שבתוכו כולנו מהמחנה ואז השמידו את כל

 עם אחותי החולהנשארתי . הגדולה איתוהביתה ואחותי חולים בגלל השחפת שהייתה לה ואני נשארתי איתה כי אחי חזר 

 לאחותי הגדולה שתבוא לקחת אותנו מכאן כי לא נחזיק מעמד והיא באה כתבתי. ובזמן הזה גם אני חליתיתשע חודשים 
שבועיים ו נשארה בם שגם שם הובילו את אחותי לבית חולי, גם הנסיעה הזאת הייתה קשה. ולקחה אותנו והגענו לקושיצה

  .ולאחר מכן נפטרה ונקברה שם

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךוחזרהשחרור (
  

 השנהיה בין הראשונים העולים ארצה כי לא יכולתי להישאר עם המחשבביקשנו  .אני ואחי היינו בהכשרה של בני עקיבא

סיי ושם יחידה שם ואז עברנו גבולות והתגנבנו עד שהגענו למרהאבל אני לא הייתי  ,שמהמקום שגירשו אותנו לא חזרנו שלמים

אבל הצלחנו לעבור רק אני ואחי  .אך האנגלים תפסו אותנו והביאו אותנו לקפריסין ,חיכנו לאוניית מעפילים שתעלה אותנו לארץ
חודשים שהשתחררנו מקפריסין  4רי שם ואחעם מצבה ואבן יפה אחותי נשארה שם כי היא רצתה להנציח את כל המשפחה 

  .בעליית נוערבאנו ארצה 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  
וכן , בתור תגבורת לחוות השומר וככה מצאנו חברים שחיכו גם הם להתיישבות בשדה אילן 15.5.1948את אחי שלחו ב

אבל לפחות הייתה קורת  -הבתים היו גרועים, בהתחלה לא היה טוב. ישובעברנו לגור בשדה אילן לאחר שכבשו את הי 1949ב

יש לנו שתי בנות שגרות במרכז ומגיעות לעזור לי כדי שאוכל , בעלי נפטר לפני חמש שנים. ומאז ועד היום אני גרה כאן, גג

  .נינים 3- יש לי מהן שבע נכדים ו. להסתדר

  
  

  אושר אבוטבול: ראיון

  

  2013דצמבר , שדה אילן


