
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  
  

  .זיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור ה

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 פורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסי. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   דוד:שם פרטי   קאופמן:שם משפחה

  תקופתההשואה ובפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Kafman       |                             קאופמן: המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתם פרטי לפני                                                          ש
 6.12.1923 :לידה נ / ז          |                                  דוד: המלחמה או בתקופתה

   בלועזית               מקום לידה                                                
  Kapnik            |                                   טרנסילבניה):      מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  פרלה:נעורים של האם   זלמן:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  ל האישהש ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

                                        טרנסילבניהBaimare ליד Kapnik   ):מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  : או בתנועה:                                   המלחמה :לחמהלפני המ

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

  ?    אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                  1944 עד יוני 1944 אפריל Boor Potokגטו 

                                                                                                        
   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  .ולצלאגר, דכאו, עבודות כפיה בוורשה, אושוויץ
                                                                                                        

  מינכן, ולצלאגר: מקום  השחרור
 

: תאריך השחרור
9.5.1945 

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

  מחנות/מקומות
   רומניה וקפריסין:בדרך לארץ

  

  שנת
 1949 :העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

  פניורק)בדרך הים

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(

  .אני הייתי הקטן במשפחה, בבית חיינו שלושה ילדים. אבא עסק במכירת בשר. המשפחה הייתה במצב טוב כלכלית
אמא נפטרה . ואחר כך בחדר, למדתי קודם בבית ספר לא יהודי. והיחסים היו סבירים, רוב המשפחות בעיירה לא היו יהודיות

. אחותי הבכורה התחתנה לפני המלחמה. המשפחה ניהלה אורח חיים יהודי מכובד. ואבא התחתן עם אחותה, יתי בן ארבעכשהי
  .הגויים כיבדו את מנהגינו וחגינו

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

לות ותפקידים פעי, זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, 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 
אז התחילו . ונגרים ששיתפו פעולה עם הגרמניםכשטרנסילבניה עברה לשליטת הה, 1939מבחינתנו המלחמה התחילה בשנת 

 Boorומשם לקחו אותנו לגטו ,  לקחו את כל היהודים לבית כנסת1944בשנת . הגבלת שעות תנועה ואלימות,  טלאי צהוב-הגזרות
Potok .נעליים ב. כתוצאה מהסלקציה איבדתי את הוריי. שם עברנו סלקציה של מנגלה. אחרי חודשיים הובילו אותנו לאושוויץ

. ברוח בעזרתם של שני בני דודיםבאושוויץ הצלחתי ל. באו גרמנים ומצאו את האוצר, וכתוצאה מאיזה צעד חשוד, החביאו לי זהב
  .שם גרנו ועבדנו במשך כשלושה חודשים בתנאים משופרים יחסית. הם היו בקבוצה שיצאה לניקוי גטו ורשה

ופולני אחד ריחם עליי ועזר לי , בדרך נפלתי. ת מוות ארוכה וקשה לכיוון גרמניהוהתחלנו בצעד, בינתיים התקרבו הרוסים לאזורנו
והרוסים מתקדמים , משם המשכנו ללכת למחנה דכאו. יפ והחזירו אותי לקבוצה'במקרה באו לשם גרמנים עם ג. להתאושש
. שם יצא לי לראות את אייכמן, לדורףהגענו בסופו של דבר לעיר מי. שם קיבלנו בגדים טובים והמשכנו לנדוד בגרמניה. לעברנו

נאלצתי להשתקם באמצעות טיפול מיוחד .  קילו26ושקלתי  22בזמן השחרור הייתי בן . י הגרמנים"ביער ליד מילדורף שוחררתי ע
  .בבית חולים שהקימו האמריקאים

  

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

י אחד "והוחזקו ע, הבית והחנות לא נפגעו, להפתעתנו. יחד חזרנו הביתה. אחרי שהבראתי מצאתי במקרה את אחי ובן דודי
  .הפועלים שעבד עם אבא לפני המלחמה

עזבתי את רומניה תחת שם . יה לארץ ישראללהתקרב לקבוצת הכשרה של תנועת הבונים לעל, בעזרת אחי, בן דודי ואני הצלחנו
  .גורשתי לקפריסין ואחרי קום המדינה עלינו לארץ. בדוי ועלינו לכיוון הארץ

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
, מקצועי העיקרי היה טבחות. גרנו במקומות שונים בחיפה, הקמתי משפחה. ירתתי בחיל היםוש, מיד עם בואי לארץ התגייסתי

  .כן ירבו, חמישה נכדים ושני נינים, יש לנו שני ילדים. למדתי את המקצוע אצל הגרמנים במלחמה
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