
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
   יעקב:שם פרטי   גלרט:שם משפחה

  ת השואהפרטים אישיים לפני ובתקופ                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
          GELLERT                  |גלרט:                       לפני המלחמה

 :שם נעורים

  בלועזיתם פרטי                                                                 ש
           YAKOV                           |יעקב:              לפני המלחמה

:      מין
 נ / ז   

  תאריך
    11/08/1924 :לידה

   בלועזית                               מקום לידה                                
     Ja'szapa'ti                       |יאסאפאטי):             מחוז, ישוב(

  הונגריה:ארץ לידה

  שם פרטי
    ינו:של האב

  שם פרטי ושם 
    רוזה וקטור:נעורים של האם

  הבעל   /שם פרטי של האישה
 -):   נשואה לפני המלחמה/אם נשוי(

  ם נעוריםש
 -:  של האישה

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע 
       SZOLONK                     |סולנוק):                      מחוז, ישוב(

  ארץ מקום
    הונגריה:המגורים

  תואר אקדמי/השכלה
   תלמיד: לפני המלחמה

  מקצוע לפני 
 -  : המלחמה

  מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                                 
                                                                     1944סולנוק הונגריה עד ):        ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                ?                                       אילו? האם היית בגטאות

                                                        לא                                                
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות

                                                             Fertorakosמחנה                                               
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
  ברחתי מהמחנה*                            

  בריחההתאריך 
30/03/1945  

  נה האם שהית במח
      לא?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
   סולנוק?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  זלצבורג איטליה, אוסטריה -  וינה:בדרך לארץ

  שנת
 1949 :העליה

  שם 
 ה עצמאות:האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  

בית חרושת ללבנים , מנסרה, תחנת קמחהיו ברשותו (אבי היה תעשיין . אמידה, היינו משפחה ממעמד בורגני

אמי הייתה עקרת בית . ס עממי יהודי" במסגרת זו הקים ביה.ר הקהילה היהודית הקטנה"יוכיהן כוכן ) וחומרי בניין

 חבר בארגון ,אחות שהייתה נשואה עם ילדה ואני הצעיר ביותר, ר אח בכו- אחים3היינו . ממשפחת רבנים ידועה

  .הפועל המזרחי

  . ליברלית למרות שאמי הייתה דתית אדוקה, משפחתנו הייתה מודרנית

ס שהתחשב בתלמידים היהודים ואף היה בא לעיתים קרובות "אני זוכר בעיקר כי היו יחסים טובים עם מנהל ביה

, אך למרות זאת היו גם גילויי אנטישמיות. רים יהודים וגם כאלה שלא היו יהודיםהיו לי חב. לבקר אצלנו בבית

בימי ראשון התלמידים מהכנסיה זרמו וכשראו . ס עברה דרך הכיכר המרכזית של העיירה"הדרך לביה: לדוגמה

. ליי אבניםוזרקו ע, מקומך בעץ התלייה כמו שעשיתם לישו, יהודי מסריח: אותי התחילו להאשים אותי ולהשימיץ

   .כדי להתגונן התהלכתי בין נוצרים מבוגרים וכך נמנעתי מזריקת האבנים



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/שתתפות בבריחהה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  

. לא היינו מודעים ולא חשבנו שיקרה משהו ליהודים) . קצת לפני פסח (1944 למרץ 20-הגרמנים נכנסו להונגריה ב

למה את עושה ניקיונות , כחה אני זוכר שהתארחנו אצל משפחה יהודית ושאלתי בתמימות את בעלת הבית כהו

  . היא הסתכלה עליי בתימהון והתלוננה אצל אמא שלי על איך שאני מדבר. הרי עוד מעט יקחו אותנו לגטו? לפסח

 גייסו אותי ואת כל 1944ודש מאי בח. 'עם הזמן פרסמו עוד ועוד צווים כמו שצריכים ללכת עם טלאי צהוב וכו

 וכשהצבא הגרמני נכנס קגרנו בסולנו . והיה עלינו לקבור את החיילים הגרמניםהיהודים הצעירים למחנה כפייה

הלכתי לאחד הפועלים הותיקים . ברחתי ובמשך כמה ימים הסתובבתי בשדות לבדי וחזרתי לכפר מולדתי, לעיר

מיד באו שוטרים לקחת אותי . א מיד הודיע למשטרה שיהודי נמצא אצלושעבדו במחסן שלנו וביקשתי מקלט והו

ע "אבי היה נשיא הארגון של הוטרנים של מלחה.(I-ע ה"ואחד מהם העריץ מאוד את אבי כי הם שירתו יחד במלחה

I  (הישר משם לקחו אותי למחנה עבוד. אותו שוטר דאג לי ובזכותו הגעתי בסופו של דבר לבודפשט בליווי חייל.  

כיום במערה שחצבנו יש תיאטרון שנקרא תיאטרון (היינו במחצבת אבנים  חודשים 8בו שהיתי במחנה העבודה 

מי שלא עבד מספיק מהר . להעמיס אותן על מריצות ולהעמיס למשאיות, היינו צריכים לחצוב אבנים. ) המערה

  .ו כן במחנה שרר רעב נוראי וטיפוסכמ. הקצינים והמתנדבים האוקראינים עמדו מעל והרביצו לו במקלות גומי

, באותו הלילה אני וחבר שלי יצאנו מהמחנה והסתתרנו ביער.  הגרמנים החלו בורחים ליערות 1945 במרס 30ב

בהתחלה הלכנו בין . התחלנו ללכת מספר ימים לכיוון בודאפשט. שם שהינו יום שלם עד שראינו שהרוסים הגיעו

חברי . פסו אותנו יחד עם מאות אנשים נוספים והכניסו אותם על קרונות לרוסיהבאיזשהוא מקום הרוסים ת. גופות 

התחלנו לברוח . טיפסנו על הקיר וקפצנו החוצה, שמשהו מסריח " הרחנו"ואני בזמן שריכזו אותנו באיזשהוא מחנה 

  . וללכת לבודפשט ומשם הביתה לסולנוק

אמי וגיסתי חזרו , כ אחי"ראיתי שהרוסים היו בבית ואח .ייםפצעי קור ברגל, הייתי מלא כינים. ההגעתי ראשון הבית

ג כאשר " ק34אחי היה במחנה באוקראינה עד שהגיע למשקל של , אמי עבדה באחוזה של רוזן בשדות. גם הם

  .אחותי נספתה יחד עם התינוקת שלה. האמריקאים כבשו את המקום והעבירו את החיים לבית חולים

  

 מרבית האשמה נופלת על ,כל שואת יהודי הונגריהב. חו חלק פעיל ביותר במלחמהההונגרים לקצריך להבין ש

מצד אחד הרוסים ומנגד כוחות . משום שכאשר הגרמנים נכנסו להונגריה הם כבר היו במצב גרוע. ההונגרים

  . אילו הייתה התנגדות בהונגריה ניתן היה למנוע את הגירוש,לכן . הברית



  
  

    תום המלחמה עד עלייתך לארץ ישראלמי על קורותיך /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(
  

  .  שנים בעיר מגוריי4לאחר המלחמה העברתי 

השינוי החל כשפתאום קיבלתי צו . המחשבה לעלות ארצה הייתה התוכנית אבל בינתיים נשארה בגדר תוכנית

לא יכולתי לדמיין עצמי כפוף לאיכר הונגרי פרימיטיבי ולהצדיע ! קריאה להתגייס לצבא ההונגרי ואז אמרתי לא שוב

  ! לא בא בחשבון- לו

עברנו דרך וינה משם . ואז באמצעות התנועה הציונית קניתי בכסף את האפשרות להצטרף לקבוצה של עולים

ת עליה שם חיכתה לנו אוניית העצמאו) ברי(לזלצבורג שם שהינו במחנה פליטים ומשם נלקחנו לדרום איטליה 

   .עלינו  וכך הגענו בסוף לישראל לחיפה



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
 


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



