
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

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

  קדלץ :שם משפחה

  

  אידה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייך במידה והשאלה                                  

           אביש: איתו נולדתישם משפחה 

                                         

                                             Abish בלועזית
 

  אידה :איתו נולדתישם פרטי 

                                                

 Ida בלועזית
                                          

:                     מין

    נקבה
   :לידהשנת 

9/6/1964 
   יאסינה: עיר לידה

                                                             

      Yasina בלועזית

                                           

  יהכ'צ :ארץ לידה

 
  סמואל :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

             

   בלועזית
                                         

  :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(

  

     גרמניה, פולין, הונגריה, כיה'צ -יאסינה: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )זור ושם הארץשם העיר או הא(

                                                                                       
     הונגריה - סולקו -מאטי  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  ברגן בלזן, גלסנקיישן, אסן
                                                                                                     

  בלועזית
  

                                                                   ברגל בלזן  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  05/1945:  תאריך השחרור
 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  כיה'צ - פראג

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  
1964 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /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
  

ברחתי עם משפחתי לפולין , כשהיא החלה. מהכאשר החלה המלח 15הייתי בת . כיה'גרתי עם הוריי ואחיי בעיר יאסינה בצ

  . החלו פוגרומים בפולין וגוי אחד דאג להעביר אותנו ליאסינה שם שלטו ההונגרים. י'לעיירה ששמה מיקוליצ

באותה תקופה הגרמנים היו עורכים חיפושים כדי . 3אני הועסקתי כמטפלת לילדה בת , תפסו את הוריי והכניסו אותם לכלא

  . בגטו שהיתי כחודשיים ומשם לקחו אותי ואת משפחתי לאושוויץ. מתחבאיםלמצוא יהודים ש

נשארתי לבד . ר מנגלה עמד על הרמפה ועשה סלקציה ומאותו רגע לא ראיתי שוב את הוריי"ד. באושוויץ הפרידו אותי מהוריי

אך , בזמן שהותי באושוויץ נשלחתי לתאי הגזים ביחד עם מאות יהודים. וגם אחרי המלחמה חיפשתי את אחי ולא מצאתי אותו

עברתי בנוסף . שם עבדתי בעבודות פרך" אסן"לאחר זמן מה באושוויץ נשלחתי למחנה העבודה . הגזים נגמרו וכך ניצלתי

  שם השתחררתי, עבודה גלסנקיישן ומשם לברגן בלזןה במחנה

  

    היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

בעלי . התחתנתי ועברתי יחד עם בעלי לליברץ. 1946במקום זה חייתי עד שנת . לאחר המלחמה נסעתי לטפליץ שבגרמניה

  .כיה ביחד עם שני ילדינו שנולדו שם'עלינו ארצה מצ 1964בשנת . ניהל בית חרושת

עסקתי . פן ולאחר כמה חודשים התחלתי ללמוד פדיקורלמדתי באול. כל השנים בארץ התגוררתי יחד עם בעלי בכפר סבא

  .בעלי נפטר לפני שנים רבות. כיום יש לנו שני ילדים וארבעה נכדים. חום הפדיקור וגם הייתי מבשלתבת

  

  

  טמיר רטנבך :ראיון

  2009טובר קאו, כפר סבא

  

  


