
 

  "ְ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

  אהרוני :שם משפחה
  

  שרה :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          יודוביץ :איתו נולדתישם משפחה 
  

                                            Yudovits  בלועזית
 

  שורי :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Sarah בלועזית
                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

13/12/1928 
   חוסט: עיר לידה

  

    Khust  בלועזית

                                           

  כוסלובקיה'צ :ארץ לידה

 
  ביעקו :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  צירל סלומון :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     חוסט :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  Khust בלועזית

 
  כוסלובקיה'צ :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  
 תיכון גימנסיה העברית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

 
  

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

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

                                                                   טרזנישטט :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

   9/5/1945: תאריך השחרור
 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  חוסט

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 
  

  :עליה שנת
  

1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  כנסת ישראל



 

  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                                                                                                                                         

תה ילהוריי הי .1926אשר נולדה בשנת , פייגי-הייתה לי אחות גדולה בשם ציפורה .'למדתי תיכון בגימנסיה העברית במונקאץ

כך - שלא כל, היו תפילות המוניות .אנשים התחילו לאגור אוכל. היה פחד גדול, כאשר המלחמה התחילה .חנות לדברי הלבשה

 ...עזרו

  

  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

  

באושוויץ הפרידו . אנשים 16כך שהיינו , אחיות עם ילדיםשלוש לאמא שלי היו . כשעלינו לרכבת המובילה לאושוויץ 15הייתי בת 

. והם החליטו שהיא זזה לאט מדי 40-תה בת כיהיא הי. בהתחלה הייתי יחד עם אמא שלי במחנה .גבריםהנשים והבין 

  .הרביצה לה, ששמה היה איטו, וביההבלוק

והיא שאלה אם אני מכירה את  16עניתי שבבלוק . אחרי המלחמה מישהי ראתה אותי בפראג ושאלה אותי באיזה בלוק הייתי

השבתי לה שגם . היא הציעה לי לבוא להעיד עליה דברים טובים ובתמורה היא תקנה לי נעליים ומתנות, כשאמרתי שכן. האיטו

 .אחרי מה שהיא עשתה לאמי –לא אסכים להגיד עליה משהו טוב , לומים שבעולםבעד כל היה

לי ללכת עם  יתןיוביקשתי ממנו ש נראה לי זקן בזמנוהחייל שהיה ממונה עלינו . יתה קשה מאודיהפרידה מאמא שלי באושוויץ ה

אלא שהוא הכניס אותי לשורה וכך נשלחתי לבית , לכת איתהדפקתי לו על הדלת בבקשה ל. שלא כדאי ליהוא ענה . אמא שלי

  .חרושת לפצצות בסודטגביט ואמי נשארה באושוויץ למותה

תרגמתי את . מכיוון שהן לא ידעו את השפה, אני שימשתי כמתרגמת לנשים מגרמנית. איש מהונגריה 600-הגענו לשם כ

 .ההוראות שחילקו לנו בגרמנית

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

אנשים יצאו שמחים  .שמענו שהמלחמה נגמרה –שם קרה הנס . מ מפראג"ק 65- כ, זנשטאטבסוף המלחמה הועברנו לטר

מה שלא "אבי אמר  .כי לא ידעתי מה עלה בגורל המשפחה שלי, לא יכולתי לצאת ולשמוח. אך אני נשארתי בפנים, מהמחנה

. ולקח יומיים עד שהגעתי חזרה לחוסט, היו בה גם חיילים רוסים. לכן עליתי על רכבתו "אחרי המלחמה חוזרים לחוסט, יהיה

הייתי שם יום אחד ואז ברחתי והחלטתי לא  " ?איפה אבא שלך, איפה אמא שלך: "הגויים שמחו לאיד ושאלו שאלות מרגיזות

 .לחזור לשם יותר לעולם

אותה עת היה ב. לימדתי עברית, בהונגריה ועבדתי בו כמדריכה" דסק"הגעתי למוסד בשם  .כך התחילה דרך הנדודים שלי



 

 .העבירו לנו חוגרים, שניסו להנעים את זמננו, פגשנו שליחים מהארץ .ציפינו כל יום לרשיון בשביל לעלות לארץ .מחסור באוכל

תה רעועה והצפיפות יהאוניה הי .היינו שנה וחצי בקפריסין עד שהגיע הרבה ובו עלינו על אונית מעפילים בשם כנסת ישראל

  .האוכל כלל ביסקוויטים ומים. על הסיפון והקאתירוב הזמן הייתי . גדולה

  

המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

  .השתטחנו על אדמת הארץ ובכינו. 1947גענו ארצה באוקטובר ה

תי במלחמה כמעט שיר. ל"אשונות שנשבעו אמונים לצהי בין הרהיית. ל"יתה מלחמת השחרור ואני התנדבתי לשרת בצהיבארץ ה

, פגזים נפלו בדרך לעבודה. אנשים עמדו בתור בשביל לקבל מים - לא היה מזון ולא היה מים. יה קשההמצב בירושלים ה .שנתיים

צוא עבודה כמטפלת ניסיתי למ. תי בקיבוץ משואות יצחק בגוש עציוןיוהי '48- המלחמה נגמרה ב .כמה פעמים כמעט נפגעתי

  .בילדים במוסד

ביקשתי ממנו שיביא לי את ". האמיני יום יבוא"הוא בא לנגן ושר את השיר החדש . את בעלי אברהם אהרוני הכרתי בצבא

  .התחתנו 1949בנובמבר . וכך התחיל הרומן, המילים

ף קיבלנו דירה בשיכון לבסו. וחצי שנים 3, ליד מחנה יהודה, לא היה לנו בית וגרנו עם ההורים שלו –החיים בהתחלה היו קשים 

 .תקופת הצנע, המצב הכלכלי בארץ היה קשה, שילמנו משכנתא .בעלי ניגן בזמורת. אני למדתי בסמינר למורות .בקרית משה

ליד , גר בעזריקם, הבן הבכור רופא. והכאב גדול, שנים מסרטן 13לצערי הבת נפטרה לפני . בנים ובת 2, נולדו לנו שלושה ילדים

  .אדר ועובד בביטוח- הבן השני גר בהר. ת מלאכייקרי

עוד שלושה  נכדייל ונולדו תן מחדשהתח בעלה. חודשים 9- ו שנהותינוק בן  3תינוקת בת אחריה השאירה היא בתי נפטרה כש

מתנחמת בילדים , כאוןיאני חיה בעצב וד .2008בעלי נפטר בדצמבר  .חודשים 9נכדים ונינה אחת בת  9כיום יש לי  .אחים

  .הבן הבכור מסור ודואג לי לרופאים ולתרופות, הנכדים מבקרים הרבה. ומקדישה להם ממיטב זמני

  

 

  סמדר שילה :ראיון

  2010מרץ , ירושלים

  

  


