
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  י'סצ :שם משפחה

  

  יוסף :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

         י'סצ :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

 Sachi בלועזית
       

  :שם נעורים
 

  אנדריי :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  

 Andrei עזיתבלו
        

:                     מין

 נ/  ז   
 :לידה תאריך

15.4.1929  
  

  בודפשט  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
  

      Budapest    בלועזית
 

  הונגריה :ארץ לידה
 

  מרטון :של האב שם פרטי
  

  מרגרט לייטנר :שם פרטי ושם נעורים של האם
  

  ):  נשואה לפני המלחמה/ויתה נש/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                        בודפשט:  לפני המלחמה  מגורים קבוע

  
 Budapest בלועזית

       
  הונגריה :ארץ המגורים

 
  בית ספר: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 
  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

    גטו בודפשט   ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                                    בודפשט:    מקום  השחרור
 

  1945:  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  בודפשט ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  איטליה ויוון, אוסטריה :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  1957 :עליה שנת
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  
  

  



 

  ך לפני המלחמה י על קורותי/נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
סיימתי לימודים בבית ספר וקיבלתי . שתי אחיותיי ואחי, גדלתי עם הוריי. בבודפשט להוריי מרטון ומרגרט 1929בשנת נולדתי 

  .תעודת בגרות
  

  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 /ריחהב; להצלתך באופן משמעותיסייע 

וגם , התמזל מזלי. אך כשהייתי במסתור הורדתי אותו, ענדתי טלאי צהוב. בזמן המלחמה ברחתי והסתתרתי במקומות שונים
אני , ברגתקופה מסוימת הסתתרתי בבית המחסה של ראול ולנ. הצלחתי להימלט ולהסתתר שוב –כשתפסו אותי הגרמנים 

  .אלא חיפשו יהודים בכפרים הסמוכים, באותה תקופה הנאצים לא התקרבו כל כך לבודפשט. זוכר מגן דוד בכניסה לבית
  .וכך נתפסתי ונשלחתי לגטו בודפשט, הגרמנים ריכזו את היהודים מבודפשט והסביבה 19.3.1944בתאריך 

  . וכך ניצלתי יחד עם משפחתי, הגיעו הרוסים 1945בשנת 

  .ושם נפטר, י היה במחנה עבודה בזמן המלחמהאח
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
. תי על תזמורתבתור סטודנט ארגנתי וניצח. באקדמיה למוסיקה בבודפשטוהתחלתי ללמוד , אחרי המלחמה חזרתי הביתה 

התחתנו ושנה לאחר מכן נולדה לנו . גם ניצולת שואה שאיבדה את כל משפחתה במלחמה, באחד החוגים הכרתי את אשתי
בייחוד , אשתי הייתה ציונית מאוד והתעקשה לעלות ארצה. ואני רציתי להישאר בבודפשט, שתי אחיותיי וגיסי נסעו לקנדה. בת

הוריי . ובסופו של דבר עלינו לאוניה ארצה, משם לאיטליה וליוון, נסענו לוינה. שואהלאור העובדה שכל משפחתה נספתה ב

  .אמי היגרה לקנדה –ואחרי שאבי נפטר , נשארו בהונגריה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
שהוקם על ידי , בקיבוץ פרוד. למדתי עברית באולפן בבת גלים והתאקלמתי מהר. הגעתי עם אשתי ובתי לחיפה 1957בשנת 

ובתי הייתה , במשך שבע שנים גרתי בקיבוץ. חיפשו מורה למוסיקה וכך התחלתי לעבוד בבית הספר שבקיבוץ, יוצאי הונגריה
  .בעברית עם הזמן ארגנתי תזמורת ולימדתי זימרה. בבית הילדים שם

כיוון שלא ממש  – ולהיות שותף בהקמת העיר ושמחתי לעבור לשם, שמעתי שמקימים את העיר כרמיאל 1964בשנת 
ואחר כך , בהתחלה עבדתי כמורה למוסיקה בראש פינה .היינו בין שמונה המשפחות הראשונות בעיר. התחברתי לקיבוץ

  .ח"בבית ספר פלמ, התחלתי לעבוד כמורה למוסיקה בכרמיאל
  

  
  
  

  גלי אלטמן: ראיון
  כרמיאל, 2012יוני 

  
  יעל חיות: עריכה

  

 


