
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                             

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                   
  

  .הנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון וב

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורים יעל. וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  לאה  :שם פרטי  טיק  :שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ה אינה נוגעת אלייךבמידה והשאל                                  

 DAVIDOVICH  בלועזית  דוידוביץ: איתו נולדתישם משפחה 
 

:                     מין                             Iren בלועזית  אירן : איתו נולדתישם פרטי 

 קבהנ
   :לידה שנת

1934 
  בודפשט: עיר לידה

                                                              

 הונגריה :ארץ לידה                                             Budapest בלועזית

  מרטו דוידוביץ :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  הלן למפר :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  Budapest בלועזית  בודפשט: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

 
 הונגריה :יםארץ המגור

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

  יסודי 

   :המלחמהמקצוע לפני 
           )מורה, סנדלר, תלמיד(

 תלמיד
                       

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

  השומר הצעיר

  בודפשט:  מלחמהמקומות מגורים בתקופת ה
   )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                                     
 בודפשטאת שמו ציין , במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                                                    

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                               

  עזיתבלו
  

  בודפשט :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

                                                                 

 

  1945:  תאריך השחרור

 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )ואיטליה גרמניה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 
 

  לאחר השחרור  חזרתציין מקום אליו 

  בודפשט

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1948  

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  קדמה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

ההורים עבדו  .היו לי עוד שני אחים וזוג הורים .גרנו בחלק העתיק של העיר. 1934נולדתי בעיר בודפשט שבהונגריה בשנת 

 ,והיו לי חברים רבים בבית הספרלמדתי . הבית היה בית ממוצע לא היינו עשירים אבל לא היה חסר כלום ,במפעל טקסטיל
  .גים בארץ כיוםהיינו חוגגים את החגים כמו שחוג

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

העמידו אותנו בשורות ארוכות והעמיסו את כל תושבי העיר בטרנספורטים אל מחנות , ו אותנו מהבתיםתקופת הגטו הוציא לפני

בתוך . ן שנגיע אל גטו שהיה בעיר בודפשטלמשפחתי היה מזל והשכן הגוי שלנו הוציא אותנו מהתור אל המוות וארג .ההשמדה

. לה שיעזרוכדי להשיג תרופות  וולים ניסו לצאת מהגטלאמי קפאו הרגליים ושני אחיי הגדבו הגטו אני זוכרת לילה קר ש

הם תפסו את  ,אחי הבכור נפצע בכתף ואחי השני ברח .מלט והחלו לירות עליהםיהשוטרים ההונגרים הבחינו באחיי מנסים לה

  .הוציאו אותו אל מחוץ לגטו וירו בו ,אחי הפצוע והמדמם

במשך כל תקופת  ,ני זוכרת את הרעש הבלתי פוסק של ההפצצותבתוך הגטו גרנו במין מקלט שהיה במצב יחסית טוב וא

אני אחי  ,הבנו בעצם שאנחנו אנשים חופשיים ואזהרוסים הגיעו  1945בשנת יום אחד . המלחמה הייתי בגטו שם גדלתי בעצם

אך הניתוח אינו  רגליה קפאו במהלך השהות בגטו והיו צריכים לכרות לה אותן בשביל שהיא תוכל לשרוד ,אמי לא שרדה .ואבי
  .עבר בהצלחה והיא נפטרה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

ואז נסענו ברכבת אל וינה שבאוסטריה שם בעצם הגענו אל  ,אבי לקח אותנו אל דודתי שגרה בבודפשט שם שהינו במשך שנה

. אקסודוס המפורסמתעלינו על אוניית משם המשכנו אל צרפת ו. היינו עדיין פצועים מהשלכות הגטו .טיפלו בנווורים קחנה עמ

עד  1947היה צפוף ולבסוף החזירו אותנו אל גרמניה שוב אל סוג של גטו עד שנת  ,השיט היה קשה מאודו 11הייתי בת 
 . ההםאוניית פאר בימים של שהייתה סוג " מהקד"ל אוניית עעלינו . שהכריזו על גירוש היהודים

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

אבי הגענו אל בן שמן ששם אני ו .ונחשב כבוגר כשהגענו לארץ נלקח ללמוד להלחם עם תנועות הנוער 16אחי שהיה כבר בן 

יש לנו שני  ,התחתנתי עם בעלי שמואל טיק 1955ב .נו לגור בראשון לציון יחד עם אחילאחר כמה שנים עברוהיה מוסד לימודי 
חיים טובים ושקטים ומקווים שהימים הנוראים האלו לא  ,כיום אני גרה ברמת גן יחד עם בעלי. ארבעה נכדיםומהם  ,בנים ובת

  . לעולםיחזרו 

  

  

  נתי יקוטי: ראיון

  2013נובמבר , רמת גן


