
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  הרמן :שם משפחה
  

  לדיסלאו :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

         הרמן:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Hermann בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Ladislao בלועזית                                                     לדיסלאו   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
30.4.1929  

   ארד ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Arad בלועזית
                                                           

  רומניה :ארץ לידה
 

  מרגיט -מרגרט  - לכהפולק מ :שם פרטי ושם נעורים של האם  ראובן- רוברט :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                      ארד:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  רומניה :ארץ המגורים                        Arad   בלועזית 

  

 
בית ספר יסודי : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 ותיכון
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  ארד ברומניה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

      ארד:     מקום  השחרור
 

 1945  :תאריך השחרור

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  
 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1964 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  פגאסוס
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

ואבי עבד כפקיד , אמי טיפלה בי ובאחותי .באותה עיר אחיות ואח של אמי גרו איתנו .גרתי בארד עם הוריי ואחותי הקטנה

   .וכך ניצלה, המלחמה והיא נשארה בארץ אז פרצה. אחותה של אמי הגיעה לארץ לפני המלחמה עקב המכביה. בבנק
כשפרצה המלחמה לא יכולתי להמשיך . ואחר כך עברתי לתיכון" יוסיבורקן"למדתי בבית ספר רומני  .אני הייתי בתנועת הצופים
  .ועברתי לבית ספר יהודי, לימודים באותו בית הספר

  

  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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

אך היה , שם הוא חלה במחלת ריאות וגרון. ודתו ונשלח לעבודות כפיהפוטר מעב אבי. כשפרצה המלחמה הייתי בן עשר וחצי

עבדתי . אני נאלצתי לפרנס את המשפחה, אחרי שנפטר. הוא נפטר מהמחלה. חייב להמשיך לעבוד כיוון שהיה המפרנס היחידי
  . באופן לא חוקי אצל צורף יהודי

ריכזו את כל , בזמן הביקור הגיעו הנאצים. להונגריה הסופחש ,רדןבגרוסווהלכנו לבקר את דודתי שהתגוררה אחותי ואני 

היא עצמה לא . וכך ניצלנו, דודתי הספיקה לשלוח אותנו חזרה לארד, למזלנו. ושלחו אותם לאושוויץ, היהודים במבנה לבנים
לא ידעו שהוא , אציתבעלה עבד במקום שהיה קשור למפלגה הנ .נלקחה עם בתה לאושוויץ ושתיהן נספו שם, הספיקה לברוח

היו נאצים בכל מקום . לאורך כל תקופת המלחמה היינו בביתנו שבארד .חזר הביתה והתאבד, הוא גילה על מה שקרה. יהודי
כל היהודים ענדו טלאי , ההגבלות ליהודים היו רבות. חיינו בעוצר אבל המשכנו לגור ליד אנשים לא יהודים. ושלטו על האיזור

  .אסור לעסוק בשום מקצוע, אסור ללמוד בבית ספר. ר להיות מטופלים אצל רופאים לא יהודיםליהודים אסו, צהוב

  

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

כשנגמרה  16הייתי בן . חה המורחבת נשארה לגור לידנוהמשפ. בבית דודתה של אמי, אחרי השחרור נשארנו בארד
כדי לפרנס את , עבדתי בצורפות בלילות ובמפעל טקסטיל בימים. אך לא סיימתי אותו, חזרתי ללמוד בתיכון. המלחמה

הציעו לי להצטרף למפלגה הקומוניסטית כדי לשפר את . כשהקומוניסטים עלו לשלטון, המצב היה לא פחות גרוע. המשפחה
הייתי . התחתנתי עם אשתי ברומניה, בזמן השירות, 1953בשנת . שירתי בצבא האדום שלוש שנים. אך סירבתי, יכות חיינוא

בסופו של . שהיה צריך לתת לנו אישור לעליה לארץ, היה נציג של המפלגה הקומוניסטית, במפעל הטקסטיל בו עבדתי. 24בן 

אמרתי לו שאני רוצה להיות . והאם לא טוב לי ברומניה, ה לעלות לארץ ישראלהוא שאל למה אני רוצ. דבר הוא נתן את האישור
  .בארץ שלי

שם שהינו תקופה , אחר כך טסנו מרומניה לאוסטריה. אני ואשתי עלינו על אוניה בקבוצה גדולה של יהודים 1964בשנת 
  .ומשם באנו ארצה, משם נסענו לוונציה באיטליה. מסוימת

  

  רץי על חייך  בא/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

. כי לא קיבלו אשרות כניסה, אמי ואחותי נשארו ברומניה. ועבדתי במפעל בן גל, גרנו שם שנה. אשתי ואני הגענו לשדרות
. בירושלים עבדתי במפעל לסכינים. ואז אשתי ואני הצטרפנו אליהן .בסופו של דבר הן הגיעו לארץ והצטרפו לדודתי בירושלים

היה לי מאוד קשה למצוא עבודה ולהשתלב בגלל . לדודי שמש" אורן"ובמקביל עבדתי במפעל , אחר כך עבדתי כשרברב עצמאי

  .קשיי השפה
  .נולדה בתי היחידה 1966בסוף שנת 

  .נפטרה אחותי הקטנה 2006בשנת 

  

  

  אדיב הילה: ראיון

  2010יוני . ירושלים
  

  אלינה נאור: עריכה

  

 


