
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שני :שם משפחה

  

  אברהם ניסן :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

                             רוט :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
Rut                                              

 :שם נעורים

   בלועזית                                                          :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין

 זכר
 :דהלי תאריך

20/09/1944  

                                      בודפשט ):מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

   בלועזית
                                                           

  הונגריה :ארץ לידה

 
  אסתר גולדה :שם פרטי ושם נעורים של האם  סלו אריה לייבלא :של האב שם פרטי

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  :ארץ המגורים                                           בלועזית

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

                                                                           
                                                                                                   גטו בודפשט ?אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                       גטו בודפשט: מקום  השחרור
 

  1945: תאריך השחרור

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

  

 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1950 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  .'גלילה'אוניית 

  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

אמי הגיעה מרומניה שם , ולמד שם בישבת סאטמר מטרנסילבניה במקוראבי הגיע , הבבודפשט הונגרי 1944נולדתי בשנת 

ואת אבי לקחו כשהייתי בן מספר  21לפני המלחמה אמי הייתה בת . למדה  בבית ספר של גויים למרות שהיינו משפחה חרדית
הוא שהוא השתתף בהגרלה , אודות סביסיפור מעניין שדודי היה מספר לי . היה לי אח חורג אחד. ימים ולכן איני זוכר אותו

  .בה למד' סאטמר'גדולה זכה בכסף רב ותרם את כולו לישיבת 

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

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
במהלך המלחמה הורי התחתנו ואבי עסק בעיקר בהצלת יהודים על ידי , כבר בתחילת המלחמה הכניסו את משפחתי לגטו

הגסטאפו הגיעו לביתם . הרב גרשום הרפוס סיפר לי כיצד תפסו אותו ואת אבי כאשר היו בביתם, בן דודי. רומניההברחתם מ
, את הרב שמו במוסד לעבריינים צעירים עד סוף המלחמה. והשוערת היהודייה הלשינה עליהם למפלגת צלב החץ האנטישמית

אמי סיפרה לי כי במהלך המלחמה היו מעמידים . ומי וניירות מזוייפיםואת אבי שלחו לגסטפו מכיוון שמצאו אצלו המון חותמות ג

יהודים לפני שהיא  3אך הרצח נעצר , היא הייתה בתור לשורת הירי, יהודים על נהר הדנובה בבודפשט ויורים בהם למוות
  .הגיעה לשורת הירי

  

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

משם עברנו לאוסטריה למקום שלפני השמלחמה שימש כבית חולים . חצינו את הגבול מהונגריה לסלובקיה, בסוף המלחמה
אוניית ו על שם עלינ, מל נאפולי באיטליההעליה לארץ הייתה דרך נ. מחנה לפליטי המלחמה ש רוטשילד וכשהגענו הוא היה"ע

  .'גלילה'

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  
אך מכיוון שהיה , אני זוכר כי העליה הייתה קשה ובהתחלה גרנו בדירה שקיבלנו מהסוכנות בעכו. 6ם עלייתנו לארץ הייתי בן ע

אמי עבדה בתחזוקה של בית האבות פונביז . היא עשתה מאמץ והצלחנו לעבור לבני ברק, ב לאמי להכניס אותי לבית ספרחשו
לאחר מכן אמי עבדה שנים רבות בסיעוד של הרב שר שהיה מראשי ישיבת . בראשותו של הרב כהנמן בזמן שאני למדתי שם

 3אך בגלל פרופיל נמוך שוחררתי לאחר , לצבא ועברתי טירונותאני התגייסתי . פעמים 4-אמי התחתנה בארץ כ. סלבודקה
לאחר מכן חזרתי להונגריה על מנת לעסוק בתיווך . 2001-ל 1990עבדתי ככוח עזר בבתי חולים ובתי אבות בין . חודשים

דו את אני דובר הונגרית מכיוון שאת השבתות הייתי מעביר אצל סבי וסבתי ששר. קרקעות ומציאת משקיעים ישראלים

  .בנים אשר אחד מהם מנהל מפעל למוצרי נקיון בהונגריה 4כיום יש לי . המלחמה

  

  

 2009אוגוסט , בני ברק


