
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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

 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   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
  יתיהוד:שם פרטי  שפילמן :שם משפחה

  קופת השואהפרטים אישיים לפני ובת                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
 shpilman|                                שפילמן: לפני המלחמה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                            שם פרטי     
 _24.10.1940לידה  נ    yehuditיהודית                                                 :    לפני המלחמה

   בלועזית                  מקום לידה                                             
 budafestבודפשט                                           ):מחוז, ישוב(

 הונגריה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 דורה מלמלשטיין:נעורים של האם  :של האב

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

  בלועזית                               לפני המלחמהקום מגורים קבוע מ  ארץ מקום
 הונגריה:המגורים |):    מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 : המלחמה : לפני המלחמה

               מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                    
 ):                                                                            ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                     גטו בודפשט?  אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                         בודפשט השחרורמקום  
 

מרץ  השחרור תאריך 
1945_  

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

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



  מחנות/מקומות  שנת  שם 
_ _ _ :העליה

_1957 
 ארצה:האנייה  נבה'ג,  יגוסלביה:בדרך לארץ

  
  

  מה י על קורותיך לפני המלח/נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  

  
  

  

  

  
  

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

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

   :)מ"למרכז ברה
אינני זוכרת , פייהבאותו זמן אבי נעצר וכנראה נלקח לגטו לעבודת כ. הייתי מאוד צעירה בזמן שהחיילים הנאצים הגיעו להוגנריה

  .אמי ניסתה לזייף הריון ושמה כרית מתחת לחולצה שלה, הצבא ההונגרי בליווי החיילים הנאצים קראו לאמי לצאת מהבניין. אותו
אמרתי לאמי שתביא לי עגלה עם בובה והיא אמרה שהיא מיד חוזרת אך היא לא חזרה במשך . הנאצים חשפו אותה ולקחו אותה

נלקחתי לגטו ולאחר שנה שוחרר הגטו ולקחו אותי לבת דודה שלי שנראתה . שכנים להשגיח עליי בהעדרההיא ביקשה מה, שנה
כשאמי חזרה היא קפצה עליי נישקה וחיבקה אותי אך אני לא . גרמנייה ארית מה שאפשר לה להנצל מפני שלא זיהו אותה כיהודיה

אמי הביאה לי בובה כמו שהיא . מן עם חבריי בחוץ מאוד התביישתיואני ששיחקתי באותו ז, היא הייתה כל כך רזה, זיהיתי אותה
זה מה שדחף . אני הייתי הסיבה שהחזיקה אותה בזמן המלחמה. הדבר חיזק אותי מאוד ובנה בי מחדש את האמון בה. הבטיחה 

. היא הייתה דירה יפה. ייהגרנו שם עד שעזבנו את הונגר. ועזרו לנו למצוא בית אחר, לאחר המלחמה דירתנו נחרבה. אותה לשרוד
  .אחי למחצה הלך לצכוסלובקיה והפף לפרטיזן במהלך המלחמה. ב ואחד בארץ"אחד בארה, שני אחים של אמי נשארו בחיים

הקומינסטים לא אפשרו . עברתי לבית ספר רגיל מעורב. למדתי בגימנסיה יהודית' עד כיתה ב. העיר הייתה הרוסה וניסו לשקמה
היה מסך ברזל ולא אפשרו לאיש לעזוב , ופה הייתה מאוד מלחיצה קשה ונוקשה והקומינסטים שלטו ביד קשההתק. קיום של דת 
כילדה אני זוכרת שמאוד כעסתי על הצביעות של השלטון שכפה על כולם לחיות בצורה כזאת בזמן שהשולטים . את המדינה

  .היינו ונשארנו משפחה שומרת מסורת.  נתנו לנו לעלותרצינו לעלות ארצה ויש לנו אסמכתא שלא. והדיקטטורים חיים בעושר
  
  

  

  

  



  
  

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

לל שלא בלימודיי הייתי פטורה מכל הלימודים הריאלים בג. אני ואמי עלינו לבד לירושלים. הייתי בת שבע עשרה כשעליתי לארץ
 גידלתי את ילדי ואז החלטתי 29עד גיל .  כשהתחתנתי ובגיל עשרים כבר הייתי בהריון בפעם הראשונה19הייתי בת . ידעתי עברית

  .בעלי עבד בתחום הבנייה. ותואר שני בניהול. ללמוד לתואר ראשון בבר אילן בעבודה סוציאלית
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

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

  ):'וכו
  

  

  

  



 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



