
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  מיכאל דניס  שפיצר

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Spitzer  שפיצר  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Michael Dennis  07/02/1941 נ / ז     אל דניסמיכ 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Budapest הונגריה  בודפשט 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 אילונה פרקפורטר  )פול(שלמה יהודה 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/רטי של האישהשם פ  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

      Budapest     הונגריה  בודפשט 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהצוע לפני מק  :   או בתנועהחבר בארגון

                                    
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 בודפשט
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  בודפשט
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  ברגן בלזן

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1.1945 ברגן בלזן

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  שוויץ 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  אוסטרליה, שוויץ 1979  
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 .המשפחה שלי הייתה מאוד גדולה עם הרבה דודים ודודות. היינו אני ואחותי הגדולה ממני בשנה וחצי
 .1938 -נפטר בהוא  .ת חולים יהודי בבודפשטסבא שלי תרם בי

  
  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 /יהודיארגון /האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 ואחותי בת 3.5הייתי אז בן . שנינוואמא שלי נשארה עם ברומניה  למחנה עבודה 41 -אבא שלי נלקח ב, גרנו בגטו בבודפשט

הדוד שלי היה אחד המנהלים של הקהילה  .דייה כי היא הייתה בלונדיניתיירות מזויפים והיא לא נראתה יהונהיו לאמי  .חמש
 הנוסעים על הרכבת אז 1640אני לא הייתי ברשימה של .  של קסטנרכך קיבלנו כרטיסים לעלות לרכבתוהיהודית בבודפשט 

חלק מהאנשים אמרו שהרכבת הייתה צריכה  .אחותי נשארה עם אמא שלי בגטו .אמא שלי הגניבה אותי לרכבת ללא כרטיס
. נשארנו שם כחצי שנה בערך . לברגן בלזן-מה שקרה זה שהרכבת הגיעה לגרמניה. להגיע מספרד לישראל אבל זה לא קרה

 איש 200בתמורה שחררו ואחרי כמה זמן הגרמנים ביקשו עוד כסף  .הבעיה הכי גרועה שם הייתה שלא היה אוכל בכלל
להעביר  הוחלט ,ב"ם עם יהודים בארהואיתבושחררו אותנו ,  קרוב לסוף המלחמה,אחרי חצי שנה .1400 -מהמחנה ונשארו כ

ו למונטריאול נ הגע.השוויצרים לא עשו שום דבר ללא כסף. רכבת שהאמריקאים הזמינו בגבול בין גרמניה לשוויץב לשוויץ אותנו
  .לבדיקותח "בבישמו אותי שם 

  

   תום המלחמה ועד עלייתך לארץ מי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

בינתיים הדוד  .כמעט חצי שנהלמשך בבית ילדים יהודים דתיים ושיכנו אותי  מקום קטן ליד סנט מוריץ ,נשלחתי לצלרינה
וינט עברתי לגור עם דודיי עד 'לאחר שהכסף נגמר מהג. 90ייהם בגיל  הם גרו שם עד סוף ח.נבה'והדודה שלי מצאו דירה בג

 חזרתי איתו ,הוא היה במצב לא טוב אבל כשהשתפר מצבו). שם שהה במחנה עבודה(שאבא שלי חזר מרומניה לבודפשט 
ות כמו בכל אירופה הרוסים ניצחו את המדינ .1947בשנת זה  .שש-חמש וחציהייתי בן חזרתי להונגריה כש .לבודפשט
המצב . כל המדינות האלה בחרו בפרלמנט שהיה קומוניסטי.  אנשי צבא של רוסיה180,000בהונגריה היו . 'פולין וכדו, הונגריה

 3תיקח , לא ייתכן שבממשלה שלנו אתה גר בבית כזה ":יום אחד הגיע שוטר ואמר.  חדרים15בת  בוילה נוגר .הידרדר שוב
 -ככה היה עם כל דבר  ". שעות להסתדר24יש לך , שיגור אתכם יהיו אנשי צבא ומשטרהמי , חדרים ואת היתר אנחנו ניקח

על  .לחיות שם ויצאנו משםלהמשיך אי אפשר היה .  מהמפעל היה צריך להיות של הממשלה50%, לאבא שלי היה מפעל
 יצאנו 1948-ב .נו לנו לצאתאבא שלי אמר להם שייקחו מה שהם רוצים רק שית. הגבול תפסו אותנו ונלקחנו לכלא בבודפשט

ומאז לא " יהודי מלוכלך"פעם אחת ניסיתי ללכת שם לבית ספר והילדים קראו לי . 1952עד שם שהינו  ,עברנו לוינהו משם
אבל קיבלנו , ב אבל לא הצלחנו כי לא הייתה לנו אף משפחה שם"המשפחה שלי רצתה לקבל ויזה לארה .ס שוב"הלכתי לביה

 .   שם התחלנו בחיים חדשים. לסידני,  הגענו באונייה לאוסטרליה1951 לדצמבר 31-ב. לאוסטרליה ויזה
הוא ,   אבא שלי עבד במאפייה ופיתח את תחום האוכל.אוניברסיטהב למדתי. למדתי שפה חדשה ושם היו חיים מאוד טובים

 .עסק ביבוא ויצוא לכל העולם
  . ילדים5התחתנתי שם והבאתי 

  
  רץי על חייך  בא/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
תאומות בנות ההשלישי בן חמש ו, השני בן שבע וחצי, 9בן אז בן הגדול היה ה . והמתקמנו בירושלים1978-עלינו לארץ ב

  .דים ולה אני נשוי כיוםבארץ התחתנתי פעם שנייה עם אישה שהיו לה שני יל. שנתיים
 שנים של 8 -לאחר כ. זה לא הלך כל כך טוב מפני שעור זה דבר יקר . חנויות בכל הארץ12 -דברי עור והיו לנו כל חברה יקנית

אי אפשר היה לחיות עם משכורת כמו , ניסיתי למצוא עבודה בתור כימאי אבל לא הצלחתי .הפסדים כבדים סגרנו את המפעל
  . נכדים19התחתנו ונולדו לנו , למדו בארץילדיי כל  .מתווךכן "לעבוד בנדלהתחלתי  .שהם רצו לתת

  
  
  

  ציפי וגשל: ראיון
  2009ספטמבר . ירושלים



 

  קרן אלמוג: עריכה
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