
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים

ים קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטי

אוסף הסיפורים יעלה לאתר . מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .   אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  ושם פרטי נכון להיוםשם משפחה                                     
 שושנה   : שם פרטי טובל: שם משפחה

  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

 teitellbaum  בלועזיתשם משפחה                                                             
 |טייטלבאום                                      :  לפני המלחמה

  אווה טייטלבאום:שם נעורים

   זיתבלועשם פרטי                                                                 
 eva teitellbaum|אווה טייטלבאום                                     :  לפני המלחמה

:      מין
 נ / ז   

  תאריך
 9\6\1930: לידה

 Vámospércs בלועזיתמקום לידה                                                               
 '                                    | ואמוש פרץ):מחוז, ישוב(

 הונגריה: ארץ לידה

  שם פרטי
 : של האב

  שם פרטי ושם 
 אנגל) וילמה(יונה : נעורים של האם

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

  שם נעורים
 :  של האישה

  Vámospércs  בלועזית                               מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
 '                                         |ואמוש פרץ):  מחוז, ישוב(

  ארץ מקום
 הונגריה:המגורים

  תואר אקדמי/השכלה
 : לפני המלחמה

  מקצוע לפני 
 : המלחמה

  מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                                 
  אוסטריה                                                                         -וינה ,  הונגריה–' ואמוש פרץ):  ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                       
    .                                                                                  גטו טגלש? אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                       
                                                                                                                          

                                                                                                       
 ה ומאוטהאוזןמחנה וינ ?אילו? האם היית במחנות

                                                                  
                                                                                                                          

                                                                                                                                             

  מקום  השחרור                                                                        
 מאוטהאוזן

תאריך השחרור  
1945\5\5 

  האם שהית במחנה 
 ? איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
 איטליה: בדרך לארץ

  שנת
1950  : העליה

  שם 
 "ארצה": האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

 :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
 מעטים היו ,  משפחות יהודיות70בעיירה היו . מ מהעירהגדולה דברצן שבהונגריה" ק21הנמצאת ' נולדתי בעיירה ואמוש פרץ

 מקווה אחד וגם בית שחיטה אחד וחנות לקניית, היה חדר ללימוד תורה, בית ספר יהודי מעורב, היה בעיירה בית כנסת אחד. דתיים

 הלך , ומי שרצה להמשיך מעבר לכך' ס היהודי שבו למדו רק עד כיתה ח"הייתי בגן עם גויים ואחר כך המשכתי לביה.  בשר כשר

 .לא היו שירותים אלא בורות וגם מקלחות לא היו, וד פרימיטיבית במובן זה שלא היה בה חשמלהעיירה הייתה מא. לעיר דברצן

 שרדו והגיעו לבגרות והרבה מתו בילדותם ממחלות שונות8 אולם רק 13כאשר במקור היינו ,  אחיות במשפחה4 – אחים ו 4היינו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, ונסהגירה מא/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

  ):מ"למרכז ברה
   רצו לגייס להלחם בצבא ההונגרי18את אחי הגדול שהיה בן .  הייתה אנטישמיות קשה בהונגריה1939כשפרצה המלחמה בשנת 

 
  י" לא ולבסוף הוא ברח–לכן שאל בעצת רבנים כיוון שהיינו משפחה דתית והם אמרו לא נגיד לו כן ולא נגיד לו לא , והוא לא רצה

 
 הוגבלנו בקנייה . וצעקו קללות, פחדנו ללכת ברחוב ולא פעם זרקו עלינו אבנים. את אבי שלחו למחנה עבודה, וניצל מן השואה

 המצב . היו גויים טובים שהיו עוזרים לנו, אולם,  בבוקר בשעה שכבר לא הייתה סחורה11בשוק ויכולנו לקנות רק לאחר 

  וזכור לי שהיינו, התאספנו בחצר בית הכנסת. נכנסו הנאצים להונגריה ובאפריל נשלחנו לגטו טגלש 1944במרץ ,     הלך והחמיר
      

  הודיעו לנו יומיים לפני הגירוש שעלינו להיות מוכנים בבוקר עם המפתח של.  בשורה וכך גירשו אותנו מהבית4צריכים לעמוד 
 

 הייתה לי שם חוויה שלא . שם היינו מעט מאוד זמן. משם נסענו לטגלאש לגטו שנמצא קילומטרים ספורים מהבית.  הבית בחוץ

 כשנשברתי והתחלתי לבכות הרגשתי לפתע, כאשר הכריחו אותי לנקות כנסיה עם הטלית שהיה קרוע לגזרים כמו סמרטוט, אשכח

 שם , מטגלש עברנו לדברצן לתחנת הרכבת. ירה על גופי וצעקה בגרמנית שהכריחה אותי להבצע את המטלה המשפילהמכה אד

  שמעו שהפרטיזנים ממתינים להם בדרךss –עלינו על רכבת משא של בהמות לכיוון אושוויץ אולם בדרך היה שינוי בתוכנית כי ה 

המשכנו . כבת נפלו גופות של אנשים שהיו כבר מתים מספר ימים בתוך הקרונותכשפתחו את הר. ועשינו אחורה פנה חזרה לדברצן
הייתי עם כל אחיי שם ( בלילה הודיעו לנו 12 – חודשים עד שיום אחד ב 10במחנה היינו . לכיוון אוסטריה והגענו לוינה למחנה

, בדרך הגענו לאיזה גשר מעל נהר. תנו בלילהההפצצות היו כבדות באותה התקופה וגירשו או. שאנחנו עוזבים) י"חוץ מהגדול שבא
מי . החברה המנוסים הבינו שהם מנסים להרוג אותנו ככה ולכן חצינו מהר את הגשר שהופצץ וניצלנו". תנוחו עליו"ואמרו לנו 

זמן קצר שם היינו ', עצרנו בדרך במקום שנקרא שטראוסהאוץ. שניסה לברוח תפסו אותו אחרי זה והרגו אותם מול העיניים שלי
אני הייתי כבר בדרך למקלחות המוות עם  . 1945שם היינו עד השחרור במאי . מאוד ולבסוף הגענו למחנה מאוטהאוזן שבאוסטריה

הם כרזו ברמקולים וביקשו שלמען הסדר שכל אחד יחזור לצריף שלו . הציוד וברגע האחרון הגיעו האמריקאים ושחררו את המחנה
הם הביאו כמויות אדירות של אוכל ואנשים רבים מתו לאחר השחרור כיוון שהגוף שלהם לא . פלו בוושם יקבל מה שהוא צריך ויט

אנחנו ניצלנו בזכות אמא שלי שהתעקשה לקבל רק דייסה וכך .  הייתה שם התנפלות אדירה–יכל לקבל כזאת כמות של אוכל 
אבא שלי שהוציאו .. ג" ק31השחרור ואמא שלי שקלה אני הייתי חולה ופצועה ברגל ובמצב לא טוב בזמן . התאוששנו במהירות

חיכה לנו עם השחרור כבר בבית מכיוון שהוא השתחרר לפנינו על ידי , אותו עוד לפני שהלכנו לגטו ולא ידענו מה עלה בגורלו
 3לי עוד המשכתי לטפל באמא ש. אמא שלי התמוטטה כשנכנסנו הביתה. הוא הכין את הבית בתקווה שנחזור וכך קרה. הרוסים

 עליתי ארצה בעוד אחיי עלו ברובם 1950 –ב . הגוף שלה פשוט לא התאושש מהמלחמה, שנים לאחר השחרור עד שהיא נפטרה
 .י לפני"לא
 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
  ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

 אחי חיכה לי בנמל והגענו ישר לפתח תקווה מפני שאחיי גרו פה,  והגעתי לחיפה1950אני עליתי דרך ונציה על אונייה בשנת 

 כך . אבי ואחותי הקטנה, גרנו בצריף אני. ובכלל הייתה שם קבוצה של הונגרים שגרה במקום, גרנו בפרדס אטינגר ליד סגולה

 .. התחתנו לאחר שלושה חודשים של היכרות1950שבועיים לאחר שהגעתי הכירו לי את בעלי ובאוקטובר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

 ):'וכו
  שנפטר לפני שנתיים מסרטן 1956 –אחריה נולד בני ב .  נכדים11יש לה כבר , 1952 –הגדולה שנולדה ב ,  ילדים3נולדו לי 

  שנים  13לפני .  שנים48שם התגוררנו , לאחר שהתחתנו עברנו ליפו ומשם לבת ים. 1961ואחריו נולדה הבת הצעירה בשנת 

 אחות בפתח , אחות בבני ברק, שנשארו בחיים אחים 3יש לי . עברנו לפתח תקווה משום שבתי מתגוררת בעיר קרוב מאוד אלינו

 .תקווה ואח ברחובות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


