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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .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 מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  טייכנר

   :שם פרטי

  יהודית 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  אייזלר

                                              בלועזית
  

Eisler 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  יהודית 

   בלועזית
Judith                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1929 
  :  עיר לידה

  בודפשט 

       בלועזית
 Budapest                                          

  :ארץ לידה

 הונגריה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  אטילה אייזנר

  :נעורים של האםשם פרטי ושם 

 קורנליה האוור
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  רקושפלוטהפרבר 

   בלועזית
Rkosflota 

  :ארץ המגורים

 הונגריה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 'כיתה ח

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה 

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

  

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

                                                                                       
  : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 בודפשט גטו 
   בלועזית

Ghetto Budapest 
                                                                                                                              

: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                                 נירנברג, בירקנאו, הולישוב

   

  בלועזית
Hulisov, Birkenau , Nuremberg 

 
                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 ) כיה'צ(מחנה הולישוב 
  :  תאריך השחרור

5.05.1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

 )גרמניה(אשבייגה 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  לדירת המשפחה 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  פרובידנס 



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

משפחתי השתייכה .צעירים ממניאחים  2היו לי , לאבי הייתה חנות מכולת ואימי הייתה עקרת בית. נולדתי בפרברי בודפשט

היינו בקשר לא מתמיד . לאבי היו שמונה אחים ולאימי חמישה אחים והמשפחה המורחבת הייתה גדולה מאוד. למעמד הביניים

בראש השנה וביום , משפחתי הייתה חילונית והיינו מבקרים בבית הכנסת פעמיים בשנה.איתם ולפעמים היינו נפגשים עם כולם

זכורות לי לטובה ארוחות השבת והחגים מכיוון שהיינו סועדים כל המשפחה ואימי הייתה .הגנו לאכול מצותבפסח נ. כיפור

בחופשות מהלימודים . היו לי הרבה חברות איתן נהגתי לטייל מחוץ לעיר ולשחק.בשלנית מעולה שהתמחתה בבישול הונגרי

. למדתי בבית ספר לא יהודי ולא נהניתי ללכת ללימודים.הייתי מבלה בעיקר עם החברות וחיי החברה שלי היו עשירים מאוד

  .השיטה הייתה מאוד נוקשה ונהגו לקרוא לנו בשמות המשפחה ואף להרביץ לנו כעונשים חינוכיים

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

התגוררנו . כשהגרמנים נכנסו להונגריה מיד הפעילו חוקים נגד היהודים וציוו עלינו להישאר בבית ולא להיראות במקומות ציבוריים

אחד ללא שום התראה מוקדמת אמרו לנו שמגרשים את כל היהודים מהונגריה  בוקר). נפשות 20-כ(משפחות  3בבית אחד 

צעדנו כל היהודים מהבית לתחנת הרכבת ומשם נלקחנו  ,את המעט שיכולנו בפרק הזמן הקצר אספנו. ועלינו לצאת במהרה

כשהגענו לבירקנאו צעקו עלינו . צפיפות בלתי נסבלתבנסענו כחמישה ימים בקרונות משא של בהמות בחום אימים ו. לאושוויץ

אבי . ת וגברים בקבוצה השנייהחילקו אותנו לשתי קבוצות כאשר נשים וילדים בקבוצה אח. הנאצים לרדת מהר ולעמוד בשורות

מנגלה עמד שם ומיין אותנו ושם בעצם נפרדתי ממשפחתי כאשר ר "ד .הלך לקבוצת הגברים ואילו אני אימי ואחי לקבוצה השנייה

אותי הובילו לעבור מקלחת וחיטוי ושיכנו אותי בצריף בו היו שלוש קומות כשעל כל דרגש  .הם ככל הנראה נלקחו למקלחות הגז

הספירה נמשכה . בכל יום בארבע לפנות בוקר הייתה נשמעת אזעקה וזה היה סימן בשבילנו לצאת לספירה. בנות 12- קטן ישנו כ
אם היינו בסדר היינו מקבלים ארוחת בוקר שהיא בעצם מים . עד שוידאו שכולנו נוכחים ולפעמים היינו עומדים כך עד הצהריים

לקראת הערב . וכלים דייסה בה היינו מוצאים פחמים ואשפה ומעט מאוד אוכללארוחת צהריים היינו א". קפה"עכורים להם קראו 

המזל היחיד הוא שאני וחברותיי לא ! קילו 28הגעתי למשקל של . היינו מקבלים חתיכה קטנה ויבשה של לחם עם מרגרינה
היה עלינו להרים את . ולנומדי כמה חודשים מנגלה היה בודק את כ ,את הערב הספירה הייתה מתבצעת שובלקר. הופרדנו לרגע

לאחר כמה חודשים לקחו את כל מי שיכל לעבוד למחנה .היד גבוה ומי שצלעותיו בלטו מדי או היה חולה נשלח מיד להשמדה

התנאים שם היו טובים יחסית ועבדנו כל יום מהבוקר . י האמריקאים"עבודה נירנברג שם פינינו את הריסות העיר אשר הופגזה ע
ועבדתי בבית ) כיה'צ(כשהנאצים ידעו שהרוסים מתקרבים לקחו את כולנו למחנה העבודה בפילזן . בצהרייםעד השעה שלוש 

הם המשיכו הלאה על . בוקר אחד נפרצו השערים על ידי החיילים הרוסים שהודיעו לנו שאנו חופשיים. חרושת לחלקי מטוסים

כעבור כמה ימים הגיעו החיילים האמריקאים וטיפלו בנו . ללכתמנת לשחרר מחנות אחרים ואנחנו נשארנו שם כי לא ידענו לאן 

אני חליתי בדלקת קרום החזה והייתי מאושפזת במקום אך חברותיי החליטו שאנחנו חייבות לחזור . ביגוד ותרופות, באוכל

  .בהקדם להונגריה ולכן יצאתי חולה מבית החולים והתחלתי את המסע חזרה למולדתי

  

  יך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  י על קורות/אנא ספר

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

ראיתי . אף אחד ממשפחתי הקרובה לא שרד. חזרתי הביתה ומצאתי רק דודה אחת שאותה הנאצים לא לקחו ונשארתי איתה

לים לארץ ולוקחים אותי איתם למרות שאני דודתי ובעלה החליטו שהם עו. מודעה לקורס אחיות ולמדתי את המקצוע כשנה
נסענו כולנו למחנה פליטים בגרמניה שם שהינו כשנתיים ואז גם . בהתחלה התנגדתי מכיוון שחיי שבו למסלולם עד כמה שניתן

לי אני ובע. דודתי ובעלה קיבלו אשרה לפניי ועלו לארץ). קבוצת נוער" (חביבה רייק"הכרתי את בעלי אשר היה חברי לקבוצת 

. 1948במאי  22-עם כל קבוצת חביבה רייק ב"  פרובידנס"עלינו על אוניית . 'קיבלנו את האשרה מאוחר יותר ועלינו בעלייה ד

כשהגענו לכיוון ישראל נאלצנו לעגון בלב ים מכיוון שחיפה הייתה תחת הפגזות וחיכינו שהמטוסים יעזבו על מנת להגיע לחוף 

  .מבטחים

  



 

  בארץי על חייך  /נא ספר

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

  ):הבאים

הורידו אותנו בקיבוץ כפר מסריק שם עבדנו ומשם לקחו אותנו לקיבוץ עין . התרגשנו מאוד לעלות ארצה וציפינו לכך מאוד

בכל שנה . כמטפלת תינוקות ופעילה תרבותית בקיבוץ שלושים שנהעבדתי כ. אישרו לנורצינו להקים קיבוץ חדש אך לא . השופט
המסר שהייתי רוצה . תשעה נכדים ושלושה נינים, יש לי שלוש בנים. ביום השואה אני מרצה בנושא ומספרת את סיפורי האישי

  .על כל המשתמע מכך" אהבת הארץ"להעביר לדורות הבאים הוא 

  

 

  2013יוני , שופט –קיבוץ עין , שלוש –רפאל בן  :ראיון

  


