
 

  "ְ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

  אליאס :שם משפחה  יהודית :שם פרטי
    

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

                  לורנס: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  עזיתבלו
Lorens                         Yehudit                                                
:       מין 06/05/29 :לידה תאריך                      יהודית:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

Yehudit                                                                                     נקבה 
  טרנסילבניה,  רומניה:ארץ לידה                                      ארד ):מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית
Arad                                                                                           

   ארנסט:של האב שם פרטי   מרטה אסאל:שם פרטי ושם נעורים של האם
   

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

                   טרנסילבניה:לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   רומניה:ארץ המגורים   בלועזית
Transylvania                                    

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהבארגוןחבר 

                                    
                                                  פולין , אושוויץ בירקנאו): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                                                                                             
       ?  אילו ומתי? יית בגטאותהאם ה

                                                                                                                                                      
        ).מ מהמחנה" ק8ק מרח ( ליכטנאו-הס ועבודה במחנה ,  אושוויץ בירקנאו?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                                           ן' וורצ:מקום  השחרור   25/4/1945 :תאריך השחרור
  

בוקרשט , רומניה ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  .לבית הדוד

   ליכטנאו- הס  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  
 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה

  'ארצה'
   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   1959 :עליה שנת

   
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /רנא ספא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 15עד גיל . אבי עבד בהנלהת חשבונות ואמי הייתה עקרת בית. יחד עם הורי ואחותי, לפני המלחמה גרתי בטרנסילבניה שבהונגריה
  .למדתי בבית ספר  עממי וחטיבת ביניים בגורלוצאש

  
  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 /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
לאחר כשבועיים . פרצה אלינו הביתה המשטרה ההונגרית ולקחה אותנו למקום ריכוז של יהודים, אני זוכרת כי באחד הלילות

הנאצים , כשהגענו לאושוויץ. ים ומשם הועברנו בקרונות צפופים ודחוסים לאושוויץהעבירו אותנו לגטו רגין שם שהינו כחודש ימ
אותנו הכניסו לצריף קטן ששהינו בו . וזאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו, הפרידו אותנו מאבי, עשו הפרדה בין גברים לנשים

 על מנת לספור ה וכל בוקר סידרו אותנו בטוריםהרצפ ישנו על  אני אימי ואחותי,התנאים שם היו קשים. במשך שישה שבועות
 שם עבדנו במפעל  ליכטנאו-הס בסופו של דבר נשלחנו למחנה העקורים . כל בוקר הגיע דוקטור מנגלה בכדי לבצע סלקציה. אותנו

ה אותנו מפקד הנח, לשםכשהגענו .  שבועות הלכנו ברגל ללייפציג3הוציאו אותנו מהמחנה ובמשך , כשהתקדם קו האש. לחומרי נפץ
הוא הראה לנו גשר צדדי ואמר שנעבור בו מהר לפני , כיוון שעומדים להפציץ את הדרך הראשיתהמחנה ללכת מדרך חלופית מ

 שהגיעו לחלץ אותנו עם מטוס ודגל י האמריקאים"שוחררנו ע, עם הגעתנו לעיר וורצן. ניצלנובעזרתו כך עשינו ו, שמתקיפים אותו
  .לבן
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ ורותיך י על ק/נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

בכפר ,  שנים לפנינו8פגשנו את אמי שהגיעה , כשהגענו. 'ארצה'קיבלנו אישור מהרומנים ועלינו לארץ עם ספינת , 30כשהייתי בת 
  .באולפן בקיבוץ יד מרדכילאחר תקופה הלכתי ללמוד . שמריהו

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
באותה תקופה הכרתי בעזרת .  שנים4מכבסה במשך לכן עבדתי ב, לא יכלתי לעבוד במקומות רבים, בגלל הקושי עם השפה העברית

  . נכדים4 וכיום יש לנו - בננו היחיד -שנתיים לאחר מכן נולד חיים .  התחתנו1963וך את זולטן ובשנת שיד
  

 


	                                         "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 



