
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  טרנר  :שם משפחה
  

  יוסף :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            טרנר :איתו נולדתישם משפחה 
  

                                              בלועזית
  
 

  PAL–פל :איתו נולדתישם פרטי 
  

  Pell  בלועזית
                                          
: מין
                    זכר

 

  1935 :לידהשנת 
 

  פשפקי–קרסטש:  עיר לידה
  

       בלועזית
 Krsts - Fsfki 

                                          

  הונגריה :ארץ לידה
 

  אלאדר :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  סרן דויטש :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                     בודפשט  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Budapest 

  הונגריה  :ארץ המגורים
 

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

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

                                                                                       
-1943בלא זכור את שמו :  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

1944 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                   וילה של ולנברג על ידי הרוסים, הונגריה :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(
  
 

   ישראל : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 
  

  :עליה שנת
1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  "ארגנטינה"



 

  ועד לחייך בארץ ישראל י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  

  

  

  .אבא שלי עבד כקצב ולאחר מכן בחנות בגדים 5בגיל  .ההורים שלי לקחו אותי לבודפשט ושם גרנו אצל משפחה נוצרית 4בגיל 

מכתשים של ההפצצות היו הפצצות של הגרמנים בלילות והיו  .חיינו בגטו בהונגריה .בהונגריה היינו עם טלאי צהוב כל הזמן

ההונגרים לקחו את אבי לצבא  1943ב .ראיתי את הצוענים והחלטתי ללכת כמוהם יחף ונכנסו לי המון קוצים ברגליים .ברחוב

  ).נרצח בבורות הירי באוקראינה( .מאז לא ראיתי אותו, הוא חזר לחפשה היחידה שלו והביא כיכר לחם שחורה 1944ההונגרי וב

  

לאחר הרבה שנים ( .אותה מאז לא ראיתי, 1944ולקחו את אמא שלי באוקטובר ) הגרמני ssמקביל ל(החץ הגיעו צלב  1944ב

וילה ענקית ואמצה אותי ואת אחותי ולקחה אותנו ל דודה שלי )הייתי בקיבוץ לוחמי הגטאות וראיתי את השם שלה בצעדת המוות

  . וילה בסיס שלהםושון שאמרתי שלום לרוסים שעשו מהאני הרא .של ולנברג ושם היינו עד תם המלחמה כשהרוסים הגיעו

ילה שהה גם יוסף ובאותה הו .שם כל הזמןהגופות שלהם שכבו , ילהוגרמנים שבויים והם ירו בכולם בחצר הו 50היו להם בערך 

  .עזרא וחנה סיפרו לנו על ארץ ישראל לראשונה .המקום היה איתם יהודים עזרא וחנהכשהרוסים כבשו את  .לפיד

  

  .נסענו לאוסטריה ואז לגרמניה, שמו אותנו על רכבת לא חוקית והתחבאתי מתחת לספסל כל הנסיעה 1945ב

האנגלים תקפו אותנו בדרך בגז , עולים על האקסודוס 4500היינו  . והיינו שם שנתיים וחצי, בגרמניה הייתה לנו וילה אחרת

לו על המעקה של האוניה ואנחנו עשינו תחרות פגיעה באנגלים עם האנגלים נת .מדמיע ואנחנו נלחמנו עם זרנוקי מים ושמן רותח

על האונייה היינו כחודשיים ולא ידעו איפה , )אושן ויגור(הם לקחו אותנו לחיפה ואז העלו אותנו לאוניית מלחמה  .תפוחי אדמה

משם לקחו אותנו למחנה שהיה מחנה  .מנון הבריטיה בכוח והכריחו אותנו ללמוד את הבסוף הורידו אותנו בגרמני .להוריד אותנו

  .השמדה של הנאצים

  

הפלגנו דרך גינאה לארץ  ".ארגנטינה"ההגנה הגיעה אלינו וזייפנו את השמות שלנו והצלחנו להגיע לאוניה איטלקית שקראו לה 

שם גדלנו עד ) דרמת דו(אותי ואת אחותי הביאו לקבוצת השרון  .פיזרו אותנו בקיבוצים ברחבי הארץ .ישראל בצורה לא חוקית

אני התחלתי ללמוד חשמלאות ואז באו חברה של פרסים יהודים וסילקו  .חברת שורשים –' היינו בחברת נוער דגניה א .'כתה ח

והיית כשנתיים , )1953(התגייסתי לגולני  18בגיל  .לקחו אותנו לקיבוץ דגניה 1951ב .אותי מכאן ונתנו לפרסים לעבוד במקומי

מעין גדי חזרתי לדגניה ולא  .חודשים 11אני התנדבתי ליישב את עין גדי והייתי שם כ .לטובת יישוב קיבוציםעד שביקשו להתנדב 

נתנו לי לעבור קורס , ביפעת הייתי חבר קיבוץ ועבדתי ברוב הענפים )יפעת(אז חזרתי לקיבוץ רמת השרון , רציתי להיות שם חבר

  .מאמני שחייה והייתי מציל

  

חבר שלי  .להרצליהכשהיא לא התקבלה לחברות עזבנו את הקיבוץ  .אישתי שהייתה בביקור בקיבוץהכרתי את  1967-68ב

שכן שלי באותה תקופה עזר לי להתקבל לתעשייה הצבאית ושם עבדתי  .העסיק אותי בתור טרקטוריסט בהרצליה בגידול עופות

גם פה עבדתי כמציל  .ים ועברנו לגור בבאר שבעשנ 22לאחר שעזבנו את הרצליה עברנו למצפה רמון וחיינו שם כ .שנים 22כ

  .גר איתנו בבאר שבע, דן, יש לנו בן אחד  .יצאתי לפנסיה 71בגיל  .ובאולם חתונות
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