
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                   

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  יהודה   אדלשטיין 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
  :שם נעורים          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   בלועזית

                   Edelstein  אדלשטיין   
:       מין   :לידה תאריך   בלועזית   :או בתקופתההמלחמה  שם פרטי לפני
                            Zoli      16.6.1925  זולי ז 
    ):מחוז, ישוב( מקום לידה  :ארץ לידה   בלועזית

                Salgótarján הונגריה, שלגוטריאן                                                        
                                    

 הונגריה 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 אסתר  יוסף מרדכי

  ):  )מהנישואים השניים בארץ (שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
 אווי'ז קלין 'ז

                                          :     לפני המלחמה  בועמקום מגורים ק  :ארץ המגורים   בלועזית
                Salgótarján  הונגריה, שלגוטריאן   
                                    

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   בתנועה אוחבר בארגון
  בני עקיבא     פחח

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

               ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                               
            ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                          
                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור

 1944 גרמניה 
  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  באיטליה 
 

   

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  :יהעל שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  גרמניה, צרפת, איטליה 1947  אקסודוס
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
ל היה "אבא ז,  ומעורבות בקהילהעסקו בעבודות שונות ילדים להורים ש3היינו  ,לתי במשפחה אורתודוקסית בהונגריהגד

ולכן עם כניסת הנאצים לעירנו נשלחתי . אני נשלחתי ללמוד מקצוע. נה ארוחות לתלמידי הישיבה בעירנוסנדלר ואימא הכי
 חזר אבא נלקח למחנה עבודה ולא.  ונפל במלחמהההונגריאחי הגדול גויס לצבא . למחנה עבודה ומאז לא ראיתי את הוריי

  . נשרפה שם ואחותי ניצלה וגרה כיום ברעננה ד "הימא יא. יץוואימא ואחותי לילי שתיבדל לחיים טובים נלקחו לאוש. משם
 הייתי 1953מתוך תקווה להגיע לארץ ולהיות חקלאי ואכן בשנת " בני עקיבא"של חקלאי בצעירותי עבדתי במחנה הכשרה 

  .  על הקרקע והקימה את מושב יד נתןבקבוצה שעלתה
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

א יהודי ל/ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

דה בגרמניה למפעל לייצור מאחר והיה לי מקצוע כפחח נשלחתי למחנה עבו, 17נעצרתי עם כניסת הנאצים לעירנו בהיותי בן 
לחמה למחנה אחר לייצור נשק ליד מינכן ושם הייתי בזמן הועברתי במהלך המ. יפות מקור ומרעבסבלתי שם מרד, מכוניות
יום אחד . גירשתי אותם וקיוויתי שהורי ואחותי יחזרו. י משפחה צוענית"בית היה מאוכלס עחזרתי הביתה וגיליתי שה. השחרור

 25קל של שיץ במווט הופיע שמו של אבי ולכן נסעתי לשם אך זו הייתה אחותי שחזרה מאושששמעתי שבבית הכנסת בבודפ
 בנות מהעיר שלי ששרדו יחד איתה 8טיפלתי בה ככול יכולתי והחזרתי אותה הביתה יחד עם עוד . ג והיא רק עור ועצמות"ק

החלטתי שאין עתיד בהונגריה .  אותן ונישאתי לאחת מהן בהוראת רבני העירפרנסתיהבנות גרו אצלנו בבית ואני . במיידנק
מוניתי להיות אחראי על . חודשים לאישור לעלייה' חיכינו מסחנה עקורים באיטליה שם הועברנו למ. והחלטנו לעלות לארץ

 דרך במאבק הציוני על ארץ ה אקסודוס שסיפורה ידוע והיא מהווה אבןיקבוצת נערים ונלקחנו למרסיי שם עלינו על האוני
  .ישראל

    

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

התפילין של אבא  הגיע מישהו בשם קרץ שהביא את ."משם"ילו אט אט להגיע עוד אנשים לאחר המלחמה חזרתי לעירי והתח
מה עלה בגורל עתי לא יד. לבורא לאחר שחלה בטיפוסתו במחנה ובראשון של פסח הוא החזיר נשמתו וסיפר שהוא היה א
יום אחד . ל היה טנקיסט ונפל בקרב"ז) ארנו (משלת הונגריה שבו סיפרו שאחי אליהו מקיבלתי מכתב מ. שאר בני משפחתי

גיליתי שברשימה מופיע שם של אחותי ליליה . וינט פרסם רשימת ניצולים בבית כנסת בבודפסט ונסעתי לשם'שמעתי שהג
 מאחר והייתי פחח . אמר שהיא לא תשרוד ללא פניציליןאיתרתי אותה והרופא. בעירם ואדלשטיין שהייתה מאושפזת בסנטורי

אחותי לא . החלטנו לחזור לעירנו. בנות שחזרו עם אחותי מזוןאספתי חתיכות פח וייצרתי מהם כלי בית שמכרתי וקניתי ל
לאחר שהיא התחזקה . ב" לארהוב ליבה שהיה לו סרטיפיקטהתאוששה ולכן הועברה לבית חולים בגרמניה שם פגשה את אה

  . הם נישאו ואני עליתי עם רעייתי לארץ
  

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

נולדה על ז עם אשתי וביתי אסתר ש"ש יציאת אירפה ת–" אקסודוס"הגעתי לאחר תלאות רבות המסופרות בדברי ימי האונייה 
עברנו לגבעת ם מלחמת השחרור וחודשים ועם סי' לאחר מס. ל ועברתי טירונות בצמח"ייסתי לצהגו. האוניה לקיבוץ טירת צבי

 המים מצאתי עבודה במקורות ועברתי לצפת שם הרכבנו את צינור.  השתחררתי מהצבא ועבדתי בעבודות מזדמנות.שמואל
י ת הצטרפ1953בשנת . ף ירדתי לנגב לבנות קו מים לאילתהתפרנסתי מיגיע כפיי כפחח וא. קריית שמונהמארץ נפתלי ל

כ הפכתי "תים של המושב ואחעסקתי בבניית הב. "מהעיר אל הכפר"במסגרת לקבוצה שהקימה את מושב יד נתן בחבל לכיש 
ואז " ניצנים"אסתר למדה בהבת . כן אושפז במוסדעם פיגור שיכלי ול אך הוא היה 1955נולד לי בן נוסף בשנת . לחקלאי

 חדשה מטוניס שעבדה אצלנו  עם עולה1959לאחר שהגיעה עלייה נוספת מצפון אפריקה התחתנתי שוב בשנת . התגרשתי
  .נולדו לנו ארבעה ילדים והקמנו מפחה לתפארת. בכותנה

הבת שלי הינה בת ממשיכה ובני גר בהרחבה . נינה אחתבניי הקימו משפחות ויש לי נכדים ו, כיום אני מתגורר במושב יד נתן
  .במושב

  
  
  



 

  . הבן של יהודה,  מוטי אדלשטיין נכתב על ידי
  2011נובמבר , יד נתן

  

 


	                                        "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



