
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                        
  

  .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 אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  כהן :שם משפחה

  
   יהודית :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  דזידר :        שם משפחה איתו נולדתי
                                            

                                              בלועזית
Rinder 

 
 יהודית  :שם פרטי איתו נולדתי

  

   בלועזית
                  Yehudit                              

:                     מין
   

 נקבה

  : שנת לידה
1935 

  גניצה:  עיר לידה
                                                              

       בלועזית
         gnica                           

  כוסלובקיה'צ :ארץ לידה
 

  דוד דזידר :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  גולשטיין מרים :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                גניצה צכוסלובקיה:     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
              

    gnica בלועזית
                                         

  :ארץ המגורים
 צכוסלובקיה

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

  

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  "שומר צעיר"

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

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                          :             המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 בזלינה, סלובקיה

  :  תאריך השחרור
1945 

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

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  



 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
  

1949 

  את שמהציין , במידה ועלית באנייה
  "גלילה"

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  .ולאבי הייתה חנות לבגדי נשים הייתי בת יחידה  .כוסלובקיה'בצ 1935נולדתי ב 

  
  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

  המקום להקלדה אינו מוגבל
  
  
  

  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
  
  
אבי נאלץ להפסיק לעבוד ולכן . שאותו סגרו מיד יהודי והייתי בגן ילדים. 5כוסלובקיה הייתי בגיל 'הגרמנים נכנסו לצ אשרכ

אחות . מכיוון ששם עדיין לא היה כיבוש, ברחנו מסלובקיה ונכנסנו להונגריה 1942בתחילת . העביר את החנות שלו לחבר שלו

היה אבי לא נתפס מכיוון שלא . של אבי התגוררה שם והסתתרנו אצלה במשך תקופה מסוימת עד שמישהו הלשין ואסרו אותנו

אבי בעזרת הקשרים . וסיפקה להם תעודות זהות מזויפות, הוא פעל במסגרת מחתרת אשר הצילה אנשים מגטאות, בבית

עקב , ת חולים יהודי בבודפשטבביוגם ולאחר מכן הסתתרנו אצל משפחות שונות . שהיו לו הצליח לשחרר אותנו מהכלא

אימי הגיע לביתו של הכומר . שהיה אח של אחד מהחברים של אביהגענו לכפר לביתו של כומר מסוים . מחלות שונות המצאת

 מישהו הלשין.  ושם למדתי את השפה. תי לנוצרייה והלכתי לכנסייהיזואני התח. ותפרה לאנשים הכפר ולכומר. בתור תופרת

יו הרבה יהודים כבר לא ה 1944במאי ). בית כנסת שפך לגטו, זה היה מעין מחנה איסוף. (ולכן העבירו אותנו לגטו עלינו

בחורים פולנים וסיפרו לנו מה קורה  2לגטו הגיעו . ואבי ניסה שוב בעזרת קשריו לשחרר אותנו אך הוא לא הצליח. בהונגריה

הם סיפרו לה . הבחורים האלו התיידדו עם אימי וייעצו לה להישאר איתם. ועל המשלוחים לאושוויץ, על המרד בגטאות. בפולין

ומהרגע  קרונות משאעלינו ל. ובוקר אחד הגיעו משאיות והסיעו אותנו לתחנת רכבת. פריצה לרכבותשהם ייקחו איתם כלי 

הם ניסרו אך לא עד הסוף מכיוון שהגרמנים היו באים לעשות . נים החלו לנסר את הסורגיםלשהרכבת החלה לזוז הבחורים הפו

פתחו את הדלתות והרבה החלו הדלת ובאותו רגע הם הם הצליחו לנסר את המנעול של באמצע הלילה לאחר זמן מה . ביקורת

אחרי רבע שעה שמענו . נפלנו לתוך תעלה ומשם עלינו למשטח מיוער ורצנו לכיוון הר. אימי זרקה אותי וקפצה אחריי. ץלקפו

  .יריות וכלבים ומיהרנו להסתתר

  

לאחר יום . כוסלובקיה'בינה שאנו בצשלי ששמעה שפה מוכרת ה אלאחר מכן שמענו קולות של איכרים שעובדים בשדות ואימ

והם אמרו לה שהם נמצאים . ?היא שאלה את האיכרים איזה מקום זה. אימי ירדה למטה לאיכרים ודיברה איתם סלובקית

. טה בכל זאת לחזור לעיר לבית שלנואימי החלי. לא להיכנס לעיר כי הגרמנים שם הזהירו אותהבנוסף . וב'בפרוורי העיר פרז

ניסינו להודיע . החברים של אבי היו המומים שאנו שם אך לא שאלו אותנו שאלות. תה ואימי דפקה על הדלתביה ההגענו בליל

ורק כשאר אימי העבירה פתק . כשאר אבי קיבל את ההודעה הוא לא האמין כשאנו שם. לאבי שאנחנו בחיים ונמצאים בבית

אבי התנדב והתחזה לבעל של אימי בעזרת תעודות מזויפות ל אחד החברים ש. ולאחר שבוע הוא הגיע, בכתב ידה הוא האמין

ושם , ואותי הכניסו למנזר. משפחות 2שם הסתתרנו אצל אלמנה בעליית הגג יחד עם עוד . ילנה'לעיר זלהגיע וכך הצלחנו 

  . למדתי

  
  

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



 

  

  
בתקופה זו הגיעו שליחים מהארץ וריכזו . 1949אחרת עד  ה'קושיצ הגיעו הרוסים ולאחר זמן מה עברנו לעיר 1944בסוף שנת 

לאחר שנה וחצי המדריכים ואנחנו . ושכנעו את כל הילדים לעלות ארצה" שומר הצעיר"אני הייתי ב. את כל הילדים לעליית נוער

  . נסעתי בלי ההורים לארץ ישראל 13.5והצלחנו אני בת ). הילדים(הילדים התחלנו לשכנע את ההורים שאנחנו נעלה ארצה 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  
  

. בקרית שמואל היה מחנה עולים ושם שהינו במשך יומיים. "גלילה" באוניית נוסעים1949בסוף אפריל הגענו ארצה לנמל חיפה 

מכיוון שרציתי , ואני ביקשתי ללכת ללמוד הוראה. שם למדנו ועבדנו. לאחר מכן חילקו אותנו לקיבוצים ואני הגעתי לקיבוץ עברון

. חזרתי לגור איתם בקריית חיים 1951ההורים שלי הגיעו בסוף  כאשר שיש תור ולכןאך בקיבוץ אמרו לי . להיות מורה

בחיל  - שילבתי את הלימודים עם השירות הצבאי. התחלתי ללמוד בתיכון קריית חיים ולאחר מכן נרשמתי לסמינר גורדון בחיפה

  .וירוהא

  

תחילה לימדתי בעכו ולאחר מכן  . ם התחתנוולאחר שנתיי. שהיה אז בקבע, ובאחת המסיבות שהיו בטכני הכרתי את בעלי

ובעלי נפטר . ילדים 3נולדו לנו . ר"ושימשתי גם בתור יו" בני ברית"ובנוסף התנדבתי בארגון המשכתי בתור גננת בקרית ים 

  .הנכדים המקסימים 6לצערי ולא זכה לראות את 
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