
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .תו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחל

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 אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  בורגר :שם משפחה

  

  מרגריטה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, שאלה אינה נוגעת אלייךבמידה וה                                  

  סינטר  :איתו נולדתישם משפחה 

  

 Sinter בלועזית

  מרגריטה :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Margarita בלועזית
                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1927 
  לפושר: עיר לידה

  

 Lapusher בלועזית
                                           

  רומניה  :ארץ לידה

 
  .אברהם סינטר :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  בלה הרשקוביץ :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                  : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  בלועזית
 

  ומניהר :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 כיתות 8

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

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

 
  

  .פולין וריגה, )רומניה( ארהמ הביא :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )העיר או האזור ושם הארץ שם(

                                                                                       
  Baia-mare  בלועזית ביאה מארה: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

  אושוויץ: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

 Auschwitz בלועזית
  

 וורצר :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                             

 :  תאריך השחרור
1945 

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  ביאה מארה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1964 

  ציין את שמה, ית באנייהבמידה ועל

 
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  
ם מתוכן בשפת ההונגרים והשנתיים  ,'אני למדתי עד כיתה ח. גדולהיה לנו שטח אדמה , ההורים שלי עבדו בחקלאות

אח היה לי , היינו שלושה אחים. רומניתשפה השאר השנים למדתי כרגיל בב. שבסוף לקחו אותנו לאושוויץ היו אלה
גדולה ממני בשבע שנים שהשתבשה דעתה בתחילת המלחמה בעקבות ר שאשגדול ממני בשלוש שנים ואחות 

שני , היו עוד שלושה אחים שלי אמאל. כולל אבא שלי, לאבא שלי היו שמונה אחים ואף אחד מהם לא חזר. החרדות
אך זה היה קצר  וטובה היינו בתנועת נוער וההרגשה הייתה בטוחה, הייתי הכי צעירה בין החברים .בנים ושתי בנות

  ).1943בשנת (ההונגרים  כבר לקחו אותנו 16מאוד כי בגיל 
  

  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

  

אני זוכרת את . באו אליו והיכו אותו בכח על מנת לקחת לו את החיותאני זוכרת את היום שוהיה מגדל חיות אבא שלי 
כל מהבית  נו איתנולקח, לקחו אותנו לגטו בביאה מארה ולא נתנו לנו לאכול. וזה היה מחזה מזעזע מכות שהוא קיבלה

  . חודשייםכ )בגטו( והיינו שם להכיל מה שיכולנו
 .והיו שם שכנים שריחמו עלינו והביאו לנו אוכל היו רק היסודות, המקום שהיינו בו נראה כמו בית שרק התחילו לבנות

ברגע . כשהגענו לאושוויץ 42אמא שלי הייתה בת . ישר לאושוויץ, כמו חיות, לקחו אותנו בקרונות משא, משם
ששייכת לאשה שעבדה עם  3לקחו את אמא שלי להשמדה כי היא החזיקה בידיה ילדה בת  שהרכבת הגיעה לאושוויץ

לה ולקחה את הבת שלה בת השלש להריונה ואמא שלי עזרה  תשיעיההאשה הזו הייתה בחודש . אח שלי בחנות
יינו ברכבת הילדה בת השלש שרה שיר שאלוקים נותן דברים אני זוכרת שכאשר ה .להשמדה לאושוויץושתיהן נלקחו 

  .זה היה כואב לשמוע את זה .יפים בחיים

את הבגדים , נשארו לנו רק הנעליים .אך זה לא היה נכון 20שהיא בבלוק  ניסינו לברר איפה אמא ואמרו לנו כל הזמן
לקופת החולים ובזמן הזה אחותי גנבה גרביים  והחלטתי ללכת הנעליים הכאיבו לי ועשו לי פצעש זכור לי .לקחו לנו

תהיה סלקציה ושאני  בקרובאחותי אמרה לי ש. ממישהו אחר כדי שאני אוכל ללבוש אותם כי הרגל מאוד כאבה לי
  .שתינו ניצלנו וכך כדי שלא ישלחו אותי לסלקציהאשמור טוב על הגרב ואלפף אותה היטב סביב הפצע 

רכבות ואני לא אשכח כמה זה היה לי לבניית  שמיודעים ושם היינו סוחבות את הברזלים המאושוויץ העבירו אותנו לריג
קיבלתי בריגה מעיל פסים ושמלה אפורה וגם אני זוכרת ש. ויטמינים הרבה הייתי גבוהה ורזה והיו חסרים לי, קשה
  .לנו צלחת וכף מעץ ושם אכלתי בפעם הראשונה תפוח אדמה ושעועיתנתנו 

עבדנו בשיתוף עם צרפתים . לחם ביום' גר 750שם כבר קיבלנו . ו ללייפציג ועבדנו בייצור אווירוניםנריגה נשלח ריאח
פציג ולא חודש לפני השחרור פיצצו את ליי .בסדר יחסית היחס שם היה. ושם בבית החרושת היו תנאים טובים יותר

ממקום למקום כי לא היה לנו , נשים 500- כ, הגרמנים לקחו אותנו. נותר זכר מהאווירונים שייצרנו ומהמקום שישנו בו

הגרמנים .מ ובסופו של דבר נשארו מעט מאוד נשים כי רובן מתו בדרך"ק 400המסע הזה ארך . איפה ללון יותר
היינו בלי אוכל . והיחס היה מכפיר גרמניות התייחסו אלינו גרועהנשים ה, התייחסו אלינו נורא ואיום ובעיקר הנשים

  .לא שווים כלום-"הפלינג:"ת לנו כי קראו לנו תחודש ימים והלכנו לחפש אוכל בבתים ליד ולא רצו ל
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
  

ב ואני לא הסכמתי כי פחדתי "הם רצו לקחת אותנו לארה. שחררו אותנווהם  הגיעו האמריקאים והרוסיםאני זוכרת ש
וחצי ואחותי  17אני הייתי בת . משם חזרתי עם אחותי הביתה ברכבת. ולא ידעתי לאן הם באמת רוצים לקחת אותנו

בחזרה כי באוכל שנתנו לנו  הוסת שתתחדש לנוכדי קיבלנו זריקות , הלכנו להיבדק אחרי המלחמה. 24הייתה בת 
ובעלי  18נישאנו כשאני הייתי בת , כשחזרתי לביאה מארה הכרתי את בעלי. וסתהגרמנים היה חומר שדיכא לנו את ה

אחותי גם היא התחתנה וילדה . גרתי בעיר בה נולדתי 1964ילדתי את בתי הבכורה ועד שנת  20בגיל . 24היה בן 
   .40נכנס לבית סוהר וכשהוא השתחרר הוא רצח את אחותי וילדיו והיא הייתה רק בת , בעלה השתגעשני ילדים ו

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

 ):לדורות הבאים
  

כמנהל חשבונות ברומניה ולא יכול היה  דרצינו לעלות יותר מוקדם לארץ אך בעלי עב. רנו לעלות לארץאנחנו רצינו ובח
  . לעזוב את מקום עבודתו בגלל גניבות שהיו שם והיה צריך לעבוד בשיתוף עם המשטרה

לאחר ארבעה ימים בארץ כבר . לירות וקופסה עם אוכל 20קיבלנו מהסוכנות היהודית  ,1964בשנת  כשהגענו לארץ
  . למד באולפן באותו הזמן בעליותחלתי לעבוד בתור מגהצת ושם למדתי תפירה ועבדתי בתור תופרת ה

היא למדה עברית שלושה חודשים , כי לא היה לי מספיק כסף לכלכל אותה" מעוז חיים"את הבת שלי שלחתי לקיבוץ 
  .בחטיבה עליונה ללמוד ואז התחילה

. שנה 35, קיבלנו בית טוב בחיפה ומאז אני כאן, הייתה לנו פרוטקציהמאחר ו. גרנו שנתיים במעברה בטירת הכרמל
  .1984בעלי נהרג בתאונת דרכים בשנת 

  
רק אז עלו יהודים , אסור לשכוח את מה שעברנו ושאסור לעזוב את המדינה כי אחרי שנספו שישה מליון: המסר שלי

  .היא כמו פרח, ת הארץלפני לא היה כלום וצריך מאוד לאהוב א. לארץ והקימו אותה
  

  

 ויה'נטלי בן ג: ראיון
  

  2013אוקטובר , חיפה


