
 

  "ְ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
  גדעון  גולני

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

  Greenberger      גרינברגר  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      George  27.03.1928 נ / ז     'ורג'ג 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

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

 אירמה גולדשמיד  אלכסנדר שנדור
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( בעלה/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
       Budapest    הונגריה  בודפשט 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהי מקצוע לפנ  :   או בתנועהחבר בארגון
  מחתרת האנטי פשיסטיתה בית ספר                                 

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  בודפשט

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1946 שבי רוסי

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  בודפשט בבית חולים רוטשילד בוינה

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים ( האנייהשם
  קפריסין, צרפת, וינה 1949  עצמאות

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

למדתי בבית ספר . שרברבאבי היה . אבא ואחי הצעיר ממני בשנתיים,  אמא- בת ארבע נפשות אני בן למשפחה יהודית ענייה
  הייתה אנטישמיות קשה כבר לפני המלחמה .)נקטע במלחמה(דפוס למדתי אחרי התיכון וכללי ממשלתי 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבור או מסתב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
היה ש, דפוסהתחלתי ללמוד ' 42בשנת  .במחתרת האנטי פשיסטיתחבר הייתי .  התיכוןרעוד הייתי בבית ספבפרוץ המלחמה 

. ל הכניסה לגטו בעירבגל ולימודיי הופסקו '44-הגרמנים נכנסו להונגריה בכש 15-16הייתי בן . נחשב למקצוע אינטליגנטי יותר
עבדתי . בחזרה לגטומשם ברחתי . עיירה קטנה למחנה עבודה ב, ביניהם אותי , לקחו את הצעירים.לגטוהוכנסה המשפחה כל 

להישאר . בעיקר ניקיון וסידור לאחר ההפצות עד שברחתי גם מהגטו עם ניירות מזויפים כגוי, בכמה עבודות שהטילו עלינו
ת של ובמזל הצלחתי לברוח מכל האקצי.  יהודים וגויים-עברנו את אותן הזוועות, עברנו הפצצות. בחיים היה המקצוע שלנו

הייתי . עברתי את החזית בין צבאות הונגריה ועברתי לרוסיה, התנדבתי לצבא ההונגרי .איסוף יהודים והעברתם למחנה ריכוז
  .בשבי הרוסי כשנה ורבע

  

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

.  הייתי בהכשרה בחסות שליחים מהארץ1947עד שנת  .חזרתי לבודפשט ומצאתי את המשפחה,  ברחתי מהשבי1946בשנת 
הגענו למחנה פליטים בבית חולים רוטשילד . אוסטריהלעזבתי את ההכשרה יחד עם אחי ועברנו את הגבול ', 47בספטמבר 

עברנו . לעלייה באמצעות שליחיםשם התארגנו . ריכוזהמחנות את ו הונגרים ששרד, גרמנים, פולניםיהודים היו שם . בווינה
 שבועות הפלגנו 3במשך .  לארץ ישראל1947לצרפת למחנה פליטים ומצרפת בנמל בנדול יצאנו עם ספינת מפרשים בדצמבר 

 אושין , הבריטיםמשם עברנו לאוניית מערכה של. חיל הים הבריטי תפס אותנו והאוניה נגררה לחיפה. ב לארץועד שהגענו קר
אז ,  תחילת פברואר1949 עד ,70מחנה , הייתי במחנה חורף של קפריסין. 1947בסוף דצמבר זה היה ,  לקפריסין,ויזר

  .הגעתי ארצה עם האונייה עצמאות. קפריסיןשוחררו המחנות ב
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה,  תרבותיתעילות ציבורית אופ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

לאחר .  שנה25 שם שירתתי , לחיל הים,ליד וגויסתי לצבא-שהיה אז בבית) מ"בקו(היישר מהאונייה הגעתי לבסיס קליטה ומיון 
  .מכן יצאתי לגמלאות

  
  
  

  ערבה אלבז: ראיון
  2009דצמבר . קרית מוצקין

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



