
 

  "ְ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
  אילונה  שטראוסמן

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

     Has הס  הס 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   ועזיתבל

      Ilona 29.02.1924 נ / ז     אילונה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Mikfartz הונגריה  מיקפרץ 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Debrecen  הונגריה  דברצן 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
 בית ספר                                   

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  דברצן

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  מחנה עבודה נוסף, שטרסהוף

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 5.1945 שטרסהוף

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  איטליה 1957  ארצה

  
  
  

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


 

   המלחמה י על קורותיך לפני/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
אלא יותר , אז לא היו חוגים כמו היום. היינו משפחה דתית .אמא הייתה עקרת בית ואבא היה סוחר. אחיות 2-אחים ו 2 לי והי

הייתה לי חברה טובה גויה שהביאה לי אוכל . מצד הגויים לא קיבלנו יחס טוב. הםשאחותי הלכה אלי" שומר הצעיר"מפגשים ב
ד ולמזכיתי לאני לא , וןבתיכ כבר למדה אחותי .גדולהיהודית ס יהודי והייתה קהילה "אני למדתי בבי. ועד היום אנחנו בקשר

  .תיכוןב
  

  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
   ):ועצותמת האווקואציה למרכז ברי/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

שלחו . בסוף חודש אפריל כבר סגרו אותנו במתחם.  הגרמנים נכנסו להונגריה ודרשו מאיתנו לשאת את הטלאי הצהוב1944-ב
 י נודע לישראלבמהלך המסע ל.  לקחו למחנה עבודהיאת האחים של. על מנת לפצל אותנו למקומות שוניםת חרושת אותנו לבי

הם היו בשלטון עד סוף , לא התנהגו אלינו יפה) נדרים'ז(השומרים ההונגרים . רוסיההגיע למירי ואח שני נהרג שאח אחד 
. אלא שמענו מה קרה שם לאחר המלחמה, לכן לא ידענו כל כך מה קורה באושוויץ, המלחמה התחילה מאוחר. המלחמה
  . אחרשילם לאייכמן כדי שיזיז את הקרונות עם כל היהודים למקום , לפי הסיפורים, קסטנר

 את האנשים למקומות שלחו משם ,ףאיסוף בשם שטרסהו/מחנה מעברל העבירו אותנו.  עם אמאאני ואחותי היינו תמיד ביחד
לאחר ששמענו מה . צהריים עם בשרארוחת בימי ראשון קיבלנו . קיבלנו כיכר לחם שלמה כי ידעו שאנחנו משפחה. עבודה

בבוקר הלכנו  .ס בנים ובנות לחוד" שלחו אותנו לביףמשטרסהו. ה עבודההיינו במעין מחנלמעשה שקרה באושוויץ הבנו ש
כל הזמן היינו ביחד . לא כמו בני משפחה אחריםש, לקנות אוכל,  היינו יכולות לצאת.ס"ה לביהיינו חוזריםלמחנה עבודה ובערב 

שמענו סיפורים על . חמה המלוםסיעד ל ושם היינו ףחזרנו לשטרסהובהמשך . אמא שמרה על הילדות הקטנות. עם אמא
  . אמא קשרה אותנו כדי שהרוסים לא יתקרבו אלינווהרוסים מעללי 

,  אחים באמריקה2לאמא היו .  אחים שחלקם נספו באושוויץ6-7לאבא היו . את סבתי מצד אמא לקחו לאושוויץ ושם נספתה
  .כוסלובקיה' נפטר בצנוסף ואח יה בנות2אחות אחת נספתה באושוויץ עם 

  

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

וינט היהודי שנתן לנו כסף ' שם היה הג,משם נסענו בקרונות גדולים לבודפשט. כשהסתיימה המלחמה הלכנו ברגל לפראג
ואמא " קדישא"בחברת  לעבוד החלאבא . התחלתי לעבוד. אך קיבלנו דירה, ה לנו ביתכשהגענו לא הי. לדברצןחזרה לנסוע 

  .  לצעצועיםרושתחת אחותי הקטנה עבדה בביונים בדפוס אחותי הגדולה עבדה הרבה ש. פתחה מכולת קטנה
שומר "רה וב אחותי הייתה בהכש.נולדו לנו שני ילדים. אחותי הביאה הרבה חברים לחתונה שלי ו1946התחתנתי בשנת 

 עזבה את בודפשט בתור :לארץ' עלתה בעליה בהיא לבסוף .  תהייה בתנועה כי היה דתיהיאשאבא שלי לא הסכים ". הצעיר
התחלתי לדבר עם בעלי על בחלוף השנים . עלתה ארצה הגיעה ליוגוסלביה ומשם ,פליטה מרומניה כי לא נתנו לאנשים לצאת

 לאיטליה ועל חשבון נו בחודש מאי נסע1957-ב.  אישור לעלות לארץנו קיבל,ד הרוסיםהונגריה נגב לאחר המרד 1956-ב. עליה
 .  ימים7בנסיעה של " ארצה "האונייעד שעלינו על ה ימים בנאפולי 6 שהינווינט 'הג
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'ת המשך וכודורו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

שהיתה נשואה , חותיעברנו לגור אצל א. שם היא התגוררה, אחותי כתבה לי מכתב שאגיע לקרית שמונה.  לשאר יישובנוהגע
אחותי הייתה חילונית ואני הייתי דתייה . השירותים והמקלחת היו בחצר.  אנשים10כ " חדרים סה2 בדירת עם שני ילדים

עשיתי קורס בהמשך . ל לאנשיםושיץ ובוהיגב, ירקות, ף כותנהיקטברשות החולה בלעבוד הלכתי . ועשינו לאחותי בית כשר
כ למדה פקידות והלכה "אח. אחותי למדה גננות ועבדה בזה קצת.  בעלי היה נגר. שנים23ועבדתי בזה בכפר גלעדי טבחות 

  . לעזור לבעלה במושב ופתחו חנות של עופות ודגים
לה יש . אמריקההיגר ל והבן שלה הבחיפה עם בתעברה לגור אחותי .  נינים13- נכדים ו7 ש לנוי. אנו מתגוררים בבת יםהיום 

  . נינים2- נכדים ו6
  
  
  

  לירון נפתלי: ראיון



 

  2009אוגוסט . בת ים
  

  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 



