
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
 סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                     
  

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

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. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

 
 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  זוהר :שם משפחה

  

  חנה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, נוגעת אלייך במידה והשאלה אינה                                  

                                              בלועזית  טלר: איתו נולדתישם משפחה 
 

   בלועזית        חנה :איתו נולדתישם פרטי 
                                            
:                     מין

  קבהנ

   :לידה שנת

1939 
  דברצן:  עיר לידה

                                                              

 הונגריה :ארץ לידה                                           Debrecen  בלועזית

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
                                         

  הונגריה:ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

   
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
  וחצי 5ילדה בת 

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

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

                                                                                             
        ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                             

        ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                           

  בלועזית
  

     :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

                                                                    

 

  :  תאריך השחרור

 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר (
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
  

 .כשהיה עובד בתור שרת בבית הספר היהודי קיבלנו דירה בתוך בית הספר. היינו עשר ילדים במשפחה ואבא היה המפרנס

  .אדם מאוד משכיל, ממשפחה מאוד דתית והיה רב חזן הגיע אבא

עולם הראשונה התגייס למען המולדת טיינות עוד ממלחמת הואבא שלי שהיה עם אותות הצ, פרצה המלחמה 1939בשנת 
דה מהר מאוד גייסו את שניהם למחנות עבו. אחי מעולם לא חזר הביתה ועד היום הוא נחשב נעדר .ואחי התגייס ביחד איתו

הוא מת מהרעלת דם . הוא יצא מהמחנה ולא חזר ומאז נחשב לעריק 1942אבא שלי ביקש להשתחרר ולא נתנו לו ובשנת 

כל הפרנסה . תייםוהקטן בן שנ 16כשהגדול בן , שאיר אותה אלמנה עם שמונה ילדים בביתוכך ה, בגלל שרצה לעזור לאמא

  .ומוכרת ליהודים וכך מרוויחה קצת כסףאמא הייתה מבשלת  -חרי הלימודיםבעבודה א ותי שעזרו קצתינפלה על אמי ואח

אנחנו היינו הראשונים שפונו כי בית הספר הפך . הגרמנים נכנסו לעיר שלנו ופינו את כולנו לגטו בתוך העיר 1944בנובמבר 

אני ואחותי עלינו וראיתי דרך החלון מגפיים . אני זוכרת שהייתה אזעקה והיינו במרתף של הבית. שלהם להיות המפקדה

  .האלה בזיכרון שלי הצועדות צועדות שמאל ימין ועד היום המגפיים

וכיוון שהיה עובד אז , פהחנו מסומנים למחנות שרינאחי הגדול הגיע וראה שא, בגטו התחילו הסימונים וההובלות לאושוויץ

אך , בבית מרקחת הא הביא לנו מן משחה שמחקה לנו את הסימון וכך עמדנו בתור שוב בתקווה שהפעם יסמנו אותנו אחרת
וזו הייתה הפעם אני בכיתי הרבה כי היה לי שיער מתולתל ויפה . זמו את השיער לקרחתהרכבות הגיעו ולכולם ג. זה לא עזר

  . הראשונה שמישהו זר נגע בי

, אי אפשר היה לזוז, ברכבת היה זוועה . עלינו על רכבת המשא והכל היה חדש לי כי זו הפעם הראשונה שהייתי מחוץ לבית
תי ואז הרגשפתאום הרכבת נעצרה . אוכלת עד שאחי הקטן לא היה אוכלאני לא הייתי . גועל, מחנק, בכי, היו מלא צעקות

אמי מייד . עם משפחות וילדיםוהגענו לווילה  םירדנו ממנה העמיסו אותנו על עגלות עם סוסיכש. שהיא מתחילה לחזור אחורה

א זכרתי לאת האחים הגדולים שלי באותה תקופה . הפכה להיות אם בית ועסקה בהכל ונשארנו שם למשך שלושה חודשים

  .כים בבוקר לעבודות פרך וחוזרים בערבלכיוון שהם היו הו

כשהגענו למחנה כבר היה . לקחנו את כל הציוד ופרקנו אותו באושוויץ. אותנו שוב על עגלותהעמיסו כשנגמרה התקופה הזו 

הכניסו אותנו ליד אוהל ענק וכבר היה שלג וקר בחוץ ובכל בוקר היו . וכשקמתי בבוקר שמו אותי ליד ערימה ש גופות, ערב

לי היו גופות ב, ם שהיו נופלים בדרךאני זוכרת את המדים ואת האנשי. ם הברכיים למטה על השלגיאים אותנו למסדר עצמו

  . היו המון הגזות על המחנה. סוף

ון ואמא שלי עשתה תורנות עם האחים הינו הולכים המ. באזור מרץ החל לרדת שלג וכבר היינו במחנה אחר והחלו המחלות
השמיכות וכל הציוד ובדרך היו , שתי האחיות שלי היו חולות מאוד ובזמן הצעידה הכל נרטב לנו. שלי מי ייקח אותי על הכתפיים

  . נופלים אנשים והיו יורים בהם בדרך

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  

הגרמנים פתחו לנו את המחנה  לאחר שבנות הברית כבשו את, כשהגענו למחנה השני אחרי הצעידה הארוכה השתחררנו שם

ונכנסנו לבית חולים , כולם היו חולים חוץ ממני. קילו ואחי מרים אותה על הידיים 35וצעדנו על המחנה כשאמא שלי שוקלת 
בהמשך חלק מהאחים . גדול עד שחשבו מה לעשות איתנו משם הגענו לבודפשט ושיכנו אותנו בתוך בית ספר. שהקימו במקום

  .שלי כבר עלו לארץ ואנחנו מצאנו את עצמנו באיטליה

  עלינו באוניה מנפולי שבוע ימים היה נורא ים סוער מגיעים לארץ עוגנים בנמל חיפה זוכרת את החוף 48לאחר מכן ב

  
 י על חייך  בארץ/ספרנא 
  

ואז אנחנו שרים את התקווה אבל מלא היו חולים ותשושים מגיעים לבד היינו שם קצת זמן כי אחותי שהגיעה 
ראשונה אז דאגה לנו ופינו אותנו ושמו אותנו בחדר בעין הים קיבלנו דירה ואחרי שבועיים הייתי בקיבוץ עם אחי 

 10י לקיבוץ בית אורן ואני הייתי עוזרת עם השנים כמה שיכלתי היינו הקטן ופינו אותנו אחרי שהפרידו אותי מאימ
התחתנתי עם בעלי ועזבנו את בית אורן והגענו לשדמות  60ואני היחידה שמתפקדת בשנת  4במשפחה נשארנו 

  .נכדים וברוך ה לא חסר כלום 3ילדים  3דבורה יש לי 
  

  

  אושר אבוטבול: ראיון

  2013דצמבר , שדמות דבורה


