
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  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

  לוסטיג  :שם משפחה

  

  שרגא :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           לוסטיג : איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Lustig  

 
  טיבור  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Tibor                                          

: מין

                    זכר

 

  1936 :לידהשנת 

 

  ' קלוז:  עיר לידה

  

       בלועזית
Cluj                                      

  רומניה  :ארץ לידה

 
  אנדריי לוסטיג  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  יוליה רוזנברג  :האםשם פרטי ושם נעורים של 

 
                                                    ' קלוז: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Cluj 

  הונגריה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  8ילד בן 

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

  

   ' שווץ –ברגן בלזן  –בודפשט  –' ומחנה איסוף של קלוז –' קלוז :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
    בלזן  –ברגן 

   

  בלועזית
Bergen - Belsen  

                                                                      :לך כי הנך אדם חופשי המקום בו נודע

 
  1944דצמבר : תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1945 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "VILDERAN "אוניית 

  



 

  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                                                                                                                                         

היה חיים לפני . וד מקצועיאאמרו לו שהוא מ –היה בזמנו לבחינות לחשמל לקבל תעודת ממהנדס , אבא עבד בחנות רדיו וחשמל

הבת דודה שלי שגם גרה בעין . היינו שני ילדים. 'בעיר קלוז' וב' עוד הספקתי ללמוד כיתה א. ל בסדרוכה –המלחמה היו שלווים 

 –לפני פרוץ המלחמה  –אבא ביקר את הארץ  1939בשנת . היום קוראים לה יפה קרן. מגדה הופמן עברה לגור איתנו –השופט 

  .הוא היה בארגון ציוני ושלחו אותו לבדוק את המצב בארץ ומה אפשר לעשות פה למשפחות שהגיעו. רות לעליהובדק אפש

  

  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, שהיו בסביבתך בגטו או במסתורהאנשים  ,או בהתנגדות בריחהב

. ןזו קצת בבודפשט וחצי שנה בברגן בלבזמן המלחמה היינ. לא עלינו כמובן –מלחמה ונתקלנו שם הפרצה  –ארץ השהוא חזר מ

משפחות  –תנאי לוקסוס ן היו זהתנאים בברגן בל –את המסגרת הזה בגלל שהיה . סיף שזה היה במסגרת רכבת קסטנרהויכול ל

עד אוגוסט  םהיינו ש. 1944תוך כדי המלחמה הגענו לשוויץ בדצמבר  –אחרי זה . ביחד באותו בתים נשים וילדים עד גיל מסוים

ובסוף . האבא של האבא שלי היה איתנו גם: גם. ארצות הבריתלהוא לא הגיע לארץ אלא  –היה גם ברכבת הרב מסטמר . 1945

  .הוא חזר לרומניה

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

. ו לחזור לארץ המקור שלהםטחוץ מאלה שהחלי, לקחו אותנו ברכבת לאיטליה- היינו בשוויץ לקראת אמצע או סוף אוגוסט 

  . לעלות לארץ ומה יהיה יהיה  -שלה ושל אבא  –תר על חלום המשפחה וול מוכנה מא לא הייתהיא. נו לעלות לארץטהחל

  

כבר היו על האונייה . ונסענו לארץ" וילדרן"שם עלינו על אונייה שקראו לה . זה נמל –ץ נסענו ברכבת לבארי באיטליה יאז משוו

הראשונה של יהודים שהגיעו לארץ וצה באנחנו היינו הק 3.09.1945ירדנו מהאונייה בחיפה ב. חיילים בריטים להחלפה לארץ

. אחרי זה לקחו אותנו למחנה בעתלית. הסוכנות ומגן דוד –וד יפה בנמל אקיבלו אותנו מ. שיונות עליה של הבריטיםיבר

. דתה חבילה לעצמו השוקוליזה הי! של עילית דגרם חבילה של שוקול100לכל ילד היה  –להפתעתנו לארוחות ערב הראשונה 

  . 7והיא בת  9ל ארבע ילדים הגענו לחולדה ביחד עם אחותי ועוד שני ילדים אחרים הייתי בן וצה שבמעתלית ק

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

אני למדתי . כני של חיל האוויר ליד חיפהטהלכתי לבית ספר . שנים ההורים לקחו אותי משם 7ואחרי , שנים 7אני הייתי בחולדה 

, טירונות קצרה, התגייסתי 1953בדצמבר . 1953זה היה לקראת סוף  –שסיימתי שם . זה היה קצת לפני הצבא. מכונות מטוסים

היום זה  - הייתי צריך לחפש עבודה אז הלכתי למכון הבדק, שהשתחררתי. צי בחיל האווירהייתי שנתיים וח. וישר לחיל האוויר
עוד חצי שנה ועד אז  תיפתחאמרו לי שמחלקת הסילון . לא ידעתי לשקר אז אמרתי שרק עבדתי על מטוסי סילון. ייה אוויריתתעש

  .ו שעבדו רק על מטוסי סילון והם התקבלושהיו איתי בחיל האוויר באותו טייסת והם לא אמר םהיו חברי. צריך לחכות

. בעין השופט 1957התחתנתי ב. הגעתי לעין השופט 1.07.1956ב. המנהל המוסך –בעלה של בת דודה שלי היה בעין השופט 
נינות וזה גולת  2נכדים ו 6יש עכשיו . תה בוגרת וארז וחןיאתר הי. ילדים 3יש לנו . אביבה, פגשתי את אשתי פה בקיבוץ

  !רתהכות
  

 

  2013אוגוסט , שופט –קיבוץ עין , אלכס פינדלאי :ראיון



 

  


