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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
  לבני :שם משפחה

  
  תומס :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

       וגנר: איתו נולדתישם משפחה 
                                            

                                              בלועזית
  Vagner 

 
  תומס :איתו נולדתישם פרטי 

                                                      

   בלועזית
               Tomas                 

:   מין
                  זכר
    

   :לידהשנת 
1940 

  בודפשט:  עיר לידה
                                                              

       בלועזית
                                           

  :ארץ לידה
 הונגריה

  בלה לבני :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  מרים :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                             הונגריה , בודפשט   :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
                                         

  הונגריה :ארץ המגורים
 

  תלמיד יסודי :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

 :המלחמהמקצוע לפני 
  תלמיד

    )מורה, סנדלר, תלמיד(
                               

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

  

   בבודפשט, הונגריה :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                 בגטו בודפשט    :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  



 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
  

1957 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  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                                                                                                                                         

  

  . אני נולדתי לפני תחילת המלחמה. בקריה השביעית, ארבע קומות בבודפשט, גרנו בבית של הרבה דיירים

  .אני לא זוכר ממש כי הייתי מאד קטן ורק נולדתי וגם אמא השכיחה ממנו הרבה כדי שלא נזכור

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
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
  

  

לא ידענו בדיוק מה . הרוסית ולא חזר מעולםלחזית  40אבא שלי נלקח ביולי . את אבא שלי לא זכיתי להכיר בגלל המלחמה

אמרו , אוקטובר, 44בסוף זה היה , ם אחד באותו מקום ולא רצה לזוזמישהו חזר מאותם אנשים וסיפר שאבי ישב יו. קרה איתו

  .הגדרו לנו מספר רחובות שכולם באו לשם. לא רחוק מהבית שלנו, שכולם לעבור לתוך הגטו

  

. נשיםהיינו מסתובבים בין הרגליים של א. 4אני לא זוכר ממש כי הייתי בן . הילדים והרבה יחדעזבנו את הבית ושם גרנו כל  

, ובתוך הגטו .ביום היה מותר להסתובב מחוץ לגטושעתיים , רק שעה. היה לי אח יותר גדול ממני אבל אני לא זוכר עליו הרבה

כל אלו , מה שאני זוכר. היו צריכים ללבוש כל הזמן בחוץהיה לנו טלאי צהוב שכולם . בו מותר להסתובבשהמתחם היה תמיד 

  ". תלכו לשם", "תלכו מפה"המפלגה הנאצית היו אומרים . ששמרו על הגטו היו הונגרים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  

גם . הבית נשאר כמו שהיה. חזרנו לאותו מקום שבו גרנו. תלכו הביתה: חדאאמרו רק דבר , 45באפריל  סיום המלחמה היה

היינו  שאז עלינו לארץ 57עד . אמא שלי היתה יוצאת מדי פעם מהגטו והיתה הולכת להביא דברים מהבית, בזמן המלחמה

. בהונגריה אז אמא שלי החליטה שנעלה לארץ היה המהפכה 1957ב . הייתי בבית ספר שהיה ממש קרוב לבית. בבית שלנו

וזה היה יום אחרון , לחיפה, נובה ומאטליה באנו באוניה'לקחנו רכבת עד ג. הלכנו לסוכנות ומהר אחרי כמה חודשים כבר עלינו

  .הגענו כמה ימים לפני כן אך בגלל פסח לא יכולנו לרדת מהאניה. של פסח

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, בעת עלייתך ארצהתחושותיך (

  ):לדורות הבאים
  

  

. חודשים 8שם גרנו , בשיכון ד, היה שם שיכונים של קרטונים, הסוכנות ישר מחיפה לקחה אותנו לטבריה, ביום שעלינו לארץ

הוא , אחי לא גר איתנו. קנינו סירה עם עזרה של הסוכנות. כדייג בכנרתואז קנינו בדמי מפתח דירה בעיר ואז התחלתי לעבוד 

. לבד עם עליית הנוער הוא עלה לארץומשם אוסטריה ברח ל בהתחלה, מרדהזמן הוא ברח מהונגריה ב. גר בקיבוץ בדרום

  . נו איתו על קשר והוא בא לגור איתנומראחרי כמה חודשים שהיינו בארץ ש

  



 

ואז התחתנו ועזבתי , "קיבוץ נגבה"שבאה ממושב ליד אקשלון 1972אז הכרתי את אשתי בשנת ו, עבדתי בים 1962עד שנת 

מישהו , הפכתי להיות שכיר בנצרת עלית 76בשנת . אני ממש זוכר את זה שהיה טוב, הירח דבש שלנו היה בנתניה. את הים

. 93נשארתי לעבוד שם עד שנת לפה ו, עברנו לקרית ים 81981ואז בשנת . שהיה לו קשר הוא סידר לי את העבודה שם

במפעל היו . הגיעו לשם והרכיבו הכל שם, משאיות וכל הסחורה והמנועים שקיבלו מאמריקה. ל היה מפעל צבאי"העבודה במנכ

בשבתות וחגים . לחברים משמרות ולא היה לי זמן 3הייתי עובד . י אליהםרומנים ורוסים ולא כל כך התחברת, הרבה ערבים

היינו טסים לטייל בכל  גם  אשתיאני  ו. אני ואשתי מהדרום עד הצפון, הזמן היינו יוצאים לטייל בכל פינות הארץ היה לי רכב וכל

בבית הכנסת הגדול שגרנו לא רחוק . שם היינו במקומות שאני זוכר מהילדות. מיני מקומות בעולם ופעמיים היינו בהונגריה

  .כל שנה יצאנו לנופשים בכל מיני מקומות. משם

  

, נולד הבן שלי1984בשנת  . גם מרים אשתי עבדה והסתדרנו מבחינה כלכלית, במשך כל השנים אני עבדתי והרווחתי לא רע

מהבלוק הגיעו כמה גברים . לברית אנשים לאסוף ואני זוכר כמה קשה היה בנוסף לזה לא היה משפחה . שהביא לנו אור, ליאור

שיש הרבה חגים , הכי גרוע זה בחגים. הונגרית שאין לנו משפחה, ה הזאתה אחת הבעיות בעדז. כי הרב אמר שצריך, שלנו

  . כי אין משפחה, אבל לבד

  

אבל כולם שם , לפני יום השואה התקשרו אלי שאבוא לטקס. במיוחד קבוצות אנגליות, אני אוהב מאד לראות כדורגל וכדורסל

כי . המסר שלי לדורות הבאים הוא שישמרו על הקשר המשפחתי . רוסים אז אין לי למה ללכת ובגלל זה אני לא אוהב לצאת

  . וגם לשמור על קשרי חברות. משפחה זה ממש חשוב

  

  2014מאי  ,ים –קריית : ראיון

  

  

  

  


