
 

  "ְ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

  שרה :שם פרטי  כהן - פרקש :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  קראוס: שם משפחה איתו נולדתי
                                            

  KRAUSS בלועזית
 

:                     מין                SARA בלועזית  שרה: שם פרטי איתו נולדתי
  נ  

  : שנת לידה
1927 

  סאטמאר: עיר לידה
                                                              

 רומניה :ארץ לידה     Satumare  בלועזית

  יונה: שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  דינה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                   בלועזית  סאטמאר, טרנסילבניה  :מגורים קבוע לפני המלחמהמקום 
Satumare, Transylvania             

 

  :ארץ המגורים
 רומניה

  : 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(

  

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

                                                                                       
  טשבודפ :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
                                                                                                                            BUDAPEST בלועזית

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                        :             המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  במחנה עקורים ציין את שמו במידה והיית

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

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  

  :ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  1947כמה חודשים בשנת 

  :שנת עליה
1947  

 

  : ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  ישראל כנסת



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

השתתפות בבריחה או , פעילות ותפקידים במחתרת, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, בהתנגדות

  

אני הייתי הילד האמצעי . בנים 2בנות ו 3, הוריי יונה ודינה - במשפחה 7היינו . רומניה, בסאטמאר 9.2.1927נולדתי בתאריך   

  . וחייתי שם עם תעודות זהות מזויפות 1940אני הגעתי לבודפשט בשנת . במשפחה

אנחנו האמנו שזה היה כדי לקחת . בנותהרשויות בחרו קבוצה של , בזמן שהייתי שם. שמו אותי בגטו בודפשט 1944בשנת 

. שהיה סוג של נקודת העברה, Hegyashalom  הם הביאו אותנו לבית החרושת ללבנים. לגרמניה ,אותנו אל מחוץ למדינה

אני מאמינה . עבדתי יומיום עבודת פרך, באותה התקופה. אני לא זוכרת במיוחד. נשארנו שם לתקופה שבין שבוע לשבועיים

, אולי בגלל שהייתה בעיה עם פסי הרכבת, Hegyashalomאשר מרוחק יותר מ למקום תי אפשרי שייקחו אותנושזה היה בל

  .לאחר מכן הם החזירו אותנו לגטו בודפשט. למרות שאני לא יודעת במדויק

  .התחבאתי במרתף של חוואי. המרוחקת יותר מהבירה  Hehalomמשם הצלחנו לברוח ולהסתתר בעיירה 

  

  על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   י/אנא ספר

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

  

עוד לפני החתונה החלטתי שאני רוצה  .פגשתי שם את בעלי והתחתנו. מסוימת וגרתי שם תקופה, חזרתי לסאטמאר ברכבת

זאגרב ביוגוסלביה עיר מסאטמאר לעברנו . ארצהשעזרו לנו לעלות  ,התקשרתי עם סוכנים שליחים מישראל. לעלות לישראל

  . שהינו שם לכמה חודשיםו, עם קבוצה גדולה של יהודים

ילדתי  1947בראשון לאפריל ו, הייתי שם בהריון. והבריטים החזירו אותנו לקפריסין" כנסת ישראל"עלינו לארץ באוניית 

 אבל, וצאה אפשרו לנו לעלות לארץ ישראלוכת, חודשים היא חלתה מאוד 7כשהיא הייתה בת  .את בתי היחידהבקפריסין 

  .את בעלי השאירו בקפריסין

  

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

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

מפני שבתי הייתה זקוקה , הגיעלאחר כמה שבועות גם בעלי . ואני נשלחתי למחנה בעתלית, לבית חוליםאת הבת שלי העבירו 

עד ,ל"אני עבדתי בנקיונות ובעלי התגייס לאצ. נס ציונהלשיכון עולים בומשם עברנו , שהינו בעתלית כמה שבועות. לניתוח

מהבת שלי . וכיום אני גרה עם בתי בבית שמש, רתי לישראללפני שנה וחצי חז .עזבנו את ישראל ועברנו לקנדה 1952שביולי 

  .זכיתי לנכדים ונינים

  

  דוד פבר: ראיון

  2013מאי , חיפה


