
 

  "ְלדֹורֹות"                                                   
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  

  השואה  יניצולשאלון  לרישום קורות                                    

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. התמונה הרחבה של תקופת השואההסיפורים הפרטיים המרכיבים את 

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  פליישמן :שם משפחה

  

  יואל :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          פליישמן :שם משפחה איתו נולדתי
                                           

  בלועזית
 

  ינו :נולדתי שם פרטי איתו

  

  בלועזית
                                           

:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה

1919 
   שופרון: עיר לידה

                                                              

  הונגריה :ארץ לידה                        Sopron בלועזית

  

  שלמה  :פרטי ושם משפחה של האב שם

  

  יאנקה בלוי :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                  שופרון: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  הונגריה :ארץ המגורים Sopron בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 תיכון

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

  :חבר בארגון או בתנועה

בני , השומר הצעיר, ר"בית(

    )עקיבא

  

   הונגריה, שופרון:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                              )שם העיר או האזור ושם הארץ(
   בודפשט :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
 Budapest בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  קשג
  סלונוק

  טרזינשטאט, ברגן בלזן 

  בלועזית

Kőszeg  
Szolnok 

Bergen Belsen, Theresienstadt  

   :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

                                                                    טרזינשטאט
   :תאריך השחרור

1945 
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )גרמניה ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  בודפשט

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1949 

ציין את , במידה ועלית באנייה

  שמה

  מארה ליגורה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                 

אמי עסקה בחלוקת חלב כשר לחברי הקהילה היהודית שגרנו . הצעיר ביותר מבין שמונה ילדים 1919נולדתי ב

אני . מצבנו הכלכלי היה רע והילדים היו עוזרים להורים בעבודה. בה ואבי היה רוכל שהסתובב בעיר ומכר טקסטיל

  . למדתי בבית ספר יהודי

השלטון ההונגרי הטיל סנקציות על התושבים היהודים והיו רדיפות שבהם תקפו ההמונים את באותה תקופה 

וק על הגבול יהיישוב שלנו היה ממוקם בד. סורגים בחלונות לכן היו לנולעיתים היו זורקים עלינו אבנים ו. היהודים

היינו עדין למצבם המחמיר  לגרמניה אנחנוכאשר היטלר סיפח את אוסטריה  1938ובשנת בין הונגריה ואוסטריה 

 . ביניהם אחדים מבני משפחתי, של האוסטרים

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, או במסתורהאנשים שהיו בסביבתך בגטו , או בהתנגדות בריחהב

  

. אנו היינו הראשונים שנתקלו בהם שגרנו קרוב לאוסטריהכיוון . נכנסו הגרמנים גם להונגריה 1944למרץ  19ב

  .היו שני חיילים ומכונות ירייה שבכל אחד מהםעם הרבה אופנועים  הגיעוהם 

  . חששות כבדים ממה שעתיד לקרות לנו אך לא רצינו לחשוב על כך אלא להאמין שהנורא מכל לא יקרהלנו היו 

מודעות שקוראות לכל לפרסם ברדיו ובעיתון החלו . בשופרון הוקם גטו שהיה אמור להכיל את כל יהודי האזור

ושאר האחים נשלחנו למחנות  הוריי נשלחו לגטו ואני. היינו חמישה אחים ושלוש אחיות. היהודים להגיע לגטו

בתנאי היינו משך כחודשיים ב .בכריתת עצים והרמת אבנים קשגאני הופרדתי מהם ונשלחתי לעבוד ב, עבודה

  .עבודה קשים מאוד

שהיה גם הוא מחנה עבודה ושם הייתי כחצי שנה בעבודות תעשייתיות למען המאמץ  לסלונוקמקשג שלחו אותי 

לגטו בודפשט כדי חזרה נלקחנו ברכבת חלו הפצצות כבדות על הגרמנים וה בשלב זה כבר. המלחמתי הגרמני

תנאים במחנה קולמבוס לאחר מכן הועברנו לו בבודפשט נשארנו חודשים ספורים. לפנות את ההריסות מהפצצות

   .מאודקשים 

  . היו יורים ביהודים באזור נהר דונהשהיה מחסור באוכל ולעיתים קרובות הגיעו תומכי גרמנים מקומיים 

. רבים כשנתן הוראה לפקידים השוודים לחלק תעודות של אזרחות שוודיתבאזור זה ראול וולנברג הציל יהודים 

אני אמנם קיבלתי תעודה ובכך חשבתי . שנים רבות לאחר מכן הוא הוכר כחסיד אומות עולם על המעשה הזה

  . ו לי ולא הצלחתי לברוחשניצלתי אך כשהצגתי אותה לא האמינ

פעם ביום היו פותחים את הקרונות . בדצמבר הצבא הגרמני ריכזו את היהודים והעלו את כולם על רכבות

אני . הנסיעה ארכה חמישה ימים ובאותו הזמן חל חג החנוכה. ומאפשרים לנו לצאת כדי לעשות את הצרכים שלנו

  .זוכר שחגגנו בקרון והדלקנו בו נרות חנוכה



 

קיבלנו מעט מאוד אוכל ואנשים בברגן בלזן . המבורג במערב גרמניה שליד" ברגן בלזן"נו דרך אוסטריה לענס

. בזמן המשא ומתן בין קסטנר לאייכמן אנחנו הוחזקנו כקלף מיקוח של אייכמן. מאוד וחלו במחלת הטיפוסחלשו נ

  .הוא התחייב לא לרצוח אותנו בתמורה שיקבל ציור צבאי מארצות המערב

היינו . לקחו אותנו פנימה לכיוון טרזנישטט, שבועות האחרונים של המלחמה כשהאנגלים והאמריקאים התקרבוב

כך נהרגו , על רכבות משא ובעלות הברית חשבו שמדובר ברכבת ציוד גרמנית ולכן הפציצו אותנו בכל הנסיעה

אני , והחלשים מייד לאושוויץהגענו לטרזנישטט ומשם לקחו את החולים  1945באמצע אפריל  .רבים מחבריי

 .הרוסיםובמקומם הגיעו אותנו  החיילים הגרמנים עזבוידענו שהמלחמה נגמרה כש. ביניהם עם מחלת הטיפוס

 .מתו כתוצאה מאכילת יתר כשהם רזים ורעבים כל כךחילקו הרבה אוכל ורבים הם 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךוחזרהשחרור (

  

לי שהוריי נשלחו  הסתבר. שם היה ריכוז יהודיותנו התחלנו ללכת לכיוון בודפשט לאחר שהרוסים שחררו א

בבודפשט הכרתי את . י הצליחו להגיע לארץ ישראליאחיי כולם נהרגו ממחלות במחנות העבודה ואחיות, לאושוויץ

 .ליוויה טננבאום והתחתנו לאחר שנהאשתי לעתיד 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  

במשך הרבה מאוד שנים עבדתי במשרד  .הגענו לישראל באונייה איטלקית והתיישבנו תחילה בחיפה 1949ב

לנו חמש בנות ושלושה  נולדו. ירושלים ומאז אנחנו מתגוררים שםכבר בשנות החמישים הגענו ל. התקשורת

 .נינים 86נכדים ו 40וכיום יש לנו  ,בנים

  

 

  אורן בן צבי, יונתן וינטר: ראיון

  2011 מרץ, מבשרת ציון

  


