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  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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  כהן 

   :שם פרטי

  פינחס

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

        כהן:    איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Cohen  

 
  ליוש  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Laus                                         

:                     מין

 
   :לידהשנת 

1935 
  בודפשט:  עיר לידה

  

       בלועזית
Budapest                                           

  הונגריה  :ארץ לידה

 
  אהרון כהן  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אידה שרייבר :האםשם פרטי ושם נעורים של 

 
                                                  בודפשט:  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Budapest 

  :ארץ המגורים

 הונגריה 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  ר והשומר הצעיר "בית

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
     4בודפשט הונגריה אוקדווה             )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                  הצלב האדום בית של  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  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

  צרפת מרסיי 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

 :עליה שנת
  

1948 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  " יורק - פאן"אוניית 



 

  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                                                                                                                                         

ריכזו אותנו במקום . וזה בגלל שהגרמנים אסרו עלינו ללמוד' למדתי בבית ספר מקומי עד כיתה ב,  1935- נולדתי בהונגריה ב

בחגים היינו חוגגים אצל קרובי המשפחה ומתפללים בבית הכנסת שהיה . ושם התגוררנו מספר חודשים" הבית היהודי"שנקרא 

  ". בית היהודי"בקומה התחתונה של ה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /ספרנא 

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

שהיה סמוך למחנה וחשדו " בית היהודי"ומייד לאחר המקרה הם הגיעו לבאחד הימים נזרק רימון לעבר המחנה הגרמני 

יתה ישהיהודים זרקו את הרימון ולכן הם אספו את כל הגברים במקום ובניהם היה גם אבי והסיעו אותם למקום לא ידוע וזאת ה

ה 'מחנה הסגר בקיש טרצנשארתי עם אימי במקום ולמחרת לקחו אותנו עם שאר הדיירים ל. הפעם האחרונה שראיתי את אבי

לאחר זמן מה בבית .  באחד הימים כשהשומרים לא היו במקום הצלחתי לברוח עם אימי לבית דודתי בבודפשט. ליד בודפשט

אותי שלחו לבית של הצלב האדום בבודפשט ושם שהיתי מספר חודשים עם . דודתי הגרמנים אספו את כל הנשים לעבודות כפייה

  .בית הזה היה בית מוגן של הצלב האדוםה. ילדים יהודים 80עוד 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

אחי הצליח לחזור ממחנות . שתו של אחי הגיעה לבית המוגן של הצלב האדום ולקחה אותי משםכשהסתיימה המלחמה א

הרוסים ששלטו התנהגו , החיים לאחר המלחמה היו מאוד קשים .ההורים שלי לא חזרו ולא שמענו מהם מאזההשמדה אבל 

א דאג לנו לאספקת "האונר, שם התגוררנו כשלוש שנים" בית הרוח"בחוסר כבוד כלפינו ולכן ברחנו למחנות העקורים בגרמניה ל

, נפרדתי מאחי והצטרפתי לעליית הנוער 1948-ב. שנתיים התחלתי ללמוד מסגרות בבית ספר מקצועי במשך 11בגיל . מזון

מהנמל . ההפלגה ארכה כחמישה ימים שבסיומה הגענו לנמל חיפה. נסענו לצרפת דרך איטליה ומשם עלינו לארץ באוניית משא

המחנה  עזבתי את. במחנה הייתי מספר חודשים ועבדתי בקטיף של בוטנים. הסיעו אותנו לפרדס חנה למחנה לקליטת עולים

י לצבא להנדסה קרבית התגייסת 1953-ב. גרוש ליום 25עבדתי במוסך בחיפה והרווחתי . ועברתי עם גיסתי לגור בתל חנן

שנים  39עבדתי במשך . לאחר השחרור עבדתי כמכונאי במוסך. שנים 32תי כשנתיים וחצי ועשיתי מילואים כ כמכונאי שיר

ילדים  3נולדו לנו . את אשתי הכרתי בחתונה של חבר ולאחר חצי שנה התחתנו. היום אני פנסיונר, בחברת הדלק הישראלית

  .ושכרנו חדר בצריף בנשר

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  
  .הסבל והבדידות והקושי זה מה שחישל אותי וחיזק אותי ונתן לי עצמאותהמסר שאני רוצה להעביר הוא שמכל 
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