
 

 

  "ְ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 אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםטי כשם משפחה ושם פר

  פויאר :שם משפחה

  

  יהודית :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

          פלדמן : שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה

                                               

  בלועזית
         FELDMANN                              

  פלדמן :שם נעורים

 
  יהודית :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

                                                            

   בלועזית
                 JUDIT                              

:                     מין
 נ   

  :לידה תאריך
1936|02|20 

  טרנסילבניה):  מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

  תבלועזי

TRANSYLVANIA                                      
  רומניה :ארץ לידה

 
  יהודה :של האב שם פרטי

  
  )גם לפני נישואיה(בלנקה פויאר  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

  
  --- :  של האישה שם נעורים

 
 הונגריה  :ארץ המגורים BUDAPEST בלועזית                                                      בודפשט:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  --- :  או בתנועה חבר בארגון          ---  :המלחמהמקצוע לפני  --- : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 בודפשט הונגריה  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  .1944מקיץ , גטו בודפשט?        אילו ומתי? האם היית בגטאות

  .לא הייתי במחנות?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  18|01|1945:  תאריך השחרור                                                  .גטו בודפשט       :              מקום  השחרור

 
  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

 .לא שהיתי במחנה עקורים    
   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  שבדיה            

  
  " ארצה" :)דרך היםאם עלה ( שם האנייה 1954 :עליה שנת  מרסיי ופריז :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  

  

  

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר



 

 

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

  

לא הייתי קשורה . לא חרדית, שומרת מצוות, יתה אורתודוכסיתימשפחתי ה. טרנסילבניה, גרתי בבית סבי וסבתי בסאטמר

- בבודפשט הלכתי לגן לא. על מצוות אחרותאך פחות שמרנו , שם שמרנו על כשרות, עברתי לבודפשט 4בגיל . לחסידות שם

י בבית שאלו אות, ולומדת בכיתה ב 8בהיותי בת , 1944באביב . יהודי-גם הוא לא, ס אזורי"ב למדתי בבי-בכיתות א. יהודי

נאסר עלינו ללמוד בבית , בהוראת אייכמן, באותה שנה אחרי פסח. אמרתי שלא .הספר האם ארצה להשתתף בשיעורי נצרות

  .וחויבנו לענוד טלאי צהוב, 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 

  

אחרי זמן קצר נאלצנו לעזוב את ביתנו בבודה . נאסר עלינו ללכת לבית הספר. נתנו לנו הוראה לענוד טלאי צהוב, אחרי פסח

שהינו שם . היו בו המוני אנשים. לקראת סוף הקיץ הצטווינו להגיע למגרש ענק. ת הקיץזה היה בתחיל. ולעבור לגטו בפסט

והגרמנים תכננו לשלוח אותנו , יתה שם תחנת רכבת שלא ראינו אותהיבדיעבד נודע לי שה. לאחר מכן חזרנו לגטו. כיממה

מא יא, ויבסת. לשלח אותנו לאושוויץתה אפשרות יאלא שבעלות הברית הפציצו את המסילה ולגרמנים לא הי, ממנה לאושוויץ

היא . אמי יצאה לשם כמו שלד. במסגרת תכניות ההשמדה, בלזן- ו ברגל לברגןהוצעד) לא קשישים וילדים(שלי ושאר האנשים 

היא הבטיחה שתחזור . כשאמי נפרדה ממני היא אמרה לי להיות ילדה טובה. אני נשארתי בגטו .יתה אחרי מחלת טיפוסיה

כל מי שהיה בגטו ירד . בלזן-לא עלה בידי אייכמן להביא את היהודים לברגן, תה לקראת סופהימה היכיון שהמלח. אלי

  .עד השחרור, נשארנו שם עד ינואר. למקלטים עקב הפצצות כבדות

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  

אמי ואחיותיה היו חולות מאוד והוסעו . שתי אחיות שלה ועוד יהודים רבים לשבדיה, הצלב האדום לקח אותה, כשאמי שוחררה

  . לשם לשיקום

הגבר שהתארס עם דודתי הגיע . על סף מוות, הייתי רזה מאוד. סבלתי מרעב .אני הייתי במצב חמור מאוד עם השחרור

, בעיקר ברגלהגעתי . עד אז הוא חשב שגם היא בבודפשט. לם לשני יהודים כדי שיביאו אליו אותי ואת אמילטרנסילבניה ושי

מבחינה . אצלו בטרנסילבניה התחלתי להבריא. בזכותו החזקתי מעמד ונשארתי בחיים. בעגלות סוסים וברכבתולפעמים גם 

שהחליטה , לי נרצחה וגם כי העבירו אותי לדודה אחרתמא שיגם כי הוא היה כבר בטוח שא: יתה תקופה שחורהיזו ה, נפשית

בשבילי זה היה מפלט , אני הייתי חולמת בהקיץ. ציפו ממני לעזור במטבח: התנאים אצלה היו טובים פחות. לגדל אותי

עדיין . נסעו לנופש וצירפו אותי אליהם מא שלייבני הדודים של א. ת על איך שעבדתייתה מתלונניוהדודה ה, מהזוועות שעברתי

  . הייתי רזה מאוד

בין השמות היו גם אמי . במרכזים של ארגונים יהודיים פורסמו שמות ניצולים. באירופה שלאחר המלחמה שררה אנדרלמוסיה

ח ואיך ידע עד היום אני לא יודעת מי השול. נכתב שאמי נמצאת בשבדיהמברק ובו לאתר הנופש  יום אחד הגיע. ואחיותיה

  .לאתר אותי

יעה משבדיה כדי היא הג. ששלט בטרנסילבניה, אמי הבינה בשלב מוקדם מאוד את הסכנה שנשקפה מהמשטר הסובייטי

זכיתי שם לתנאים . 18הגעתי לשבדיה ונשארתי שם עד גיל . הרגשתי שהמפגש הוא בין שני אנשים זרים .להוציא אותי משם

  .פן יסודיטובים ולחינוך ראוי שהפנמתי באו

  

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

התחלתי ללמוד עברית באולפן , כעבור שבועיים מעלייתי. שנשארה בשבדיה, ללא אמי, "ארצה"באנייה , 1955עליתי לארץ ב
בקיבוץ . במסגרת האולפן לעברית,  'במטבח וכו, בדיר, חצי יום עבדתי בשדה, י יום למדתי עבריתחצ. השופט-שבקיבוץ עין

  .אות לי כזלזול בעולים חדשיםנתקלתי בתופעות שהיו נר
, הבנתי מה שאומרים. וקורס צניחה עברתי קורס חובשים. התגייסתי לצנחנים, 1955בסוף יולי , חצי שנה לאחר עלייתי לארץ

ד שבא אחרי "אני זוכרת צניחה שביצעתי עם המג .יק שרוןהייתי חובשת בגדוד של אר. וכתוב בעברית-קרוא אך לא ידעתי



 

 

  . רפול, אריק
  .וזה היה נחשב מקצוע ציוני, המדינה הצעירה הלכה ונבנתה. אחרי השחרור מהצבא למדתי ארכיטקטורה

  

  

  

  עידו שרעבי: מראיין

  2012אוגוסט 

 


