
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  il.gov.ledorot.wwwורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  שם משפחה ושם פרטי כיום

  )יבט'ארז(חנה  :שם פרטי  זאבי  :שם משפחה

                    פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                
  במקומות המסומנים) גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

  UNGER בלועזית                                          יונגרשם משפחה לפני            
                                 |:          המלחמה או בתקופתה

 UNGER :שם נעורים

  תאריך  ERZSEBETבלועזית                                       יבט'ארזשם פרטי לפני                     נ:  מין
    11/9/1926  :לידה      |:                                       המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתמקום לידה                                                                 הונגריה:ארץ לידה
 MISHKOLZ             |                                        'מישקולץ):מחוז, ישוב(   

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 רוזה רוט:נעורים של האם הרמן:של האב

  הבעל   /י של האישהשם פרט  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע   :ארץ המגורים
  לפני המלחמה                   

 הונגריה MISHKOLZ              |                                      'מישקולץ): מחוז, ישוב(
  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון

    השומר הצעיר:                                 או בתנועהאין:  המלחמה ס יסודי"בי: לפני המלחמה
                                                                  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                 

                                                                      גרמניה-מחנה עבודה בהלנדורף ,  אושויץ' ,מישקולץ):     ארץ, מחוז, ישוב(
                                                                ?                      אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                   1943   'במישקולץ
  ?   אילו ומתי? האם היית במחנות

  1943אושויץ 
                                                                     הלנדורף גרמניה :     מקום  השחרור

 
 1945תאריך השחרור  

  האם שהית במחנה   חזרת לאחר /לאן עברת
 ברגן בלזן ?)ציין מקום(השחרור  בברגן בלזן ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

 מחנות -ובארץ במחנה בחיפה ובעתלית,  בקפריסין:בדרך לארץ
  מעפילים

  

  שנת
   :העליה
1945 

  : שם האנייה
  אם עלה (

 כתריאל יפה)יםבדרך ה
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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .  ילדים8היינו . אבי היה סנדלר ואמי עקרת בית.  בעיר  מישקולץ1926נולדתי בהונגריה ב
  .  מכרתי פרחים ועוד–עבדתי בכל מיני עבודות . ס יסודי ולאחר שסיימתי אותו "הלכתי לבי.  בגן ילדיםלא ביקרתי

  . שנים החל הכיבוש הנאצי17כשמלאו לי בערך 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
ות ותפקידים פעיל, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; סייע באופן משמעותי להצלתך

העבירו . הנשים והילדים נשארו בעיר. עבודה במחנה כפייה הבנים ושלחו אותם ל–הגרמנים נכנסו לעיר ואספו את הגברים והנוער 
העבירו אותה לחלק באיזור . אמא לקחה תרמיל עם אוכל לשלושה ימים ובגדים לחמישה ימים. אמרו לצאת מהבית . אותנו לגטו

כנסו השכנים הגויים לבתים שלנו נ.  אנשים9בחדר שלנו היינו . בבית בו היינו בכל חדר היו הרבה אנשים. של הקהילה היהודית 
  . ולקחו כל מה שנשאר שם

אבא לא . אבא וששה ילדים, היינו אמא  .אספו את כולנו והעלו אותנו על רכבות לאושויץ. היינו בגטו חדשיים ואז היתה סלקציה
 ח אחד שליא.  הבנים נלקחו למחנה עבודה2 . בדרך ברכבת נפטר, כנראה חלה בדלקת ריאות . נלקח למחנה עבודה כי היה חולה
  .  האח השני לא חזר ממחנה העבודה.חזר אחרי המלחמה והוא חי בארץ

 23בת (אותי עם ואחותי גיזי . תאי הגזים מידהאחים הקטנים שלחו לצד ימין לשלושת כשהגענו לאושויץ העמידו אותנו ואת אמא ו
 -קלחו אותנו ונתנו לנו בגדים בלויים, בגדים שלנוגלחו אותנו והפשיטו אותנו מה. הפנו לצד שמאל) 16בת ( ואחותי אדית) לערך

 . היה קיץ חם .לא שמיכות ולא מזרונים, הכניסו אותנו לצריף עם נשים שלא היו בו דרגשים. לא הכרנו אחת את השניה. סמרטוטים
 של חמישה וחילקו עמדנו בטורים. אסור היה ביום להיכנס לצריף עמדנו כל היום בחוץ בשמש. כל בוקר היה מסדר בחוץ וספירה

  . ובערב לחם לכל היום ואפילו גבינה או דבש" מרק"לנו בצהרים 
. היה לי פצעון קטן על החזה. ערומות כאשר הבגדים שלנו בידים מעל הראש. העמידו אותנו בטורים . חדשים היתה סלקציה3אחרי 

אחותי אמרה לי שחייבים לצאת משם וחזרתי לטור . מי שלא נבחר נשלח לתאי הגזים. הוא שלח אותי החוצה. מנגלה היה זה שבדק
ברחתי קדימה בין , ישהו והוא לא שם לב מבפעם השלישית הוא תפש אותי ביד כדי לשלוח אותי ובדיוק נגש אליו . שוב ושוב 

  . הנשלחתי עם שתי האחיות שלי למחנה עבוד. כולנו היינו ערומות וקרחות וקשה היה להבדיל בינינו. הבנות שכבר נבדקו
הרזות . הבנות השמנות והחזקות נשלחו מיד לעבודה. חילקו אותנו לשתי קבוצות . נסענו שוב ברכבת בהמות לגרמניה להלנדורף

האכילו אותנו שם בדייסות וחלב כדי שנתחזק ולאחר שלושה שבועות לקחו . נשלחו לצריף נפרד אנחנו היינו בין הרזות והחלשות 
   . בנות1000 היו במקום בערך. אותנו לעבודה

היינו צריכות . אנחנו עבדנו בחוץ בהסוואת המפעל. הבנות עבדו בתוך המפעל שהיה מתחת לאדמה. היה שם מפעל לתחמושת
היה קצין אחר (. ס אלא וורמכט ונהג איתנו בסדר.הקצין הממונה לא היה איש ס .לשפוך עגלות עם חצץ על שטח המפעל מלמעלה

  ). ה את הדיבור עליוחנה לא מרחיב, "בסדר"שלא היה 
  .  חדשים10כך עבדנו בערך . עטפנו את הרגליים בעתונים. היה לנו מעיל כלשהו ונעלי עץ, כשהגיע החורף היה קר מאוד

הממונה במחנה קבל הוראות משליחים שעליו לשלוח אותנו להשמדה .  והגרמנים התחילו לברוח לסיומההמלחמה החלה להתקרב
לבסוף כשלא היתה לו ברירה הוא פתח את המחסנים וחילק לנו . לעבודה גם כשלא היה צריך לעבודאך הוא התחכם ושלח אותנו 

  . אוכל
אחותי אמרה שאם הן . לפתע הן ברחו, שמרו עלינו שומרות גרמניות . על הכביש הראשי.  כל הבנות  שהיו במחנה–התחלנו ללכת 

עלינו לעליית הגג של הבית . התחבאנו וראינו מרחוק בית גרמני. תעלההיה לילה וירדנו מהכביש ל. ברחו גם אנחנו צריכות לברוח
אחת מאתנו הציצה וראתה על הכביש טנקים נוסעים בצורה מסודרת ואמרה שזו לא .   בחורותעשריםהיינו בעליית הגג . והתחבאנו
  . בבוקר ראינו בחצר הבית שתלוי דגל לבן. אלה היו טנקים אמריקאים. מלחמה

  
  

  



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

  . א דאגו לנו לפרודוקטים לאוכל"וינט ואונר'הג.  בנות בחדר2הם חפשו בכפר חדרים פנויים והושיבו כל . הגיעו חיילים אמריקאים
חשבתי לא רציתי לחזור לעיר שלי כי . אני ועוד חברה נרשמנו לעלייה לפלשתינה.  עשו רשימות ואז היינו שם בערך חודש ימים

 ניסו להגיע לפלשתינה הםלאחר מכן . שתי אחיותי חזרו להונגריה לחפש קרובי משפחה ומצאו שם אח אחד. שאין לי שם אף אחד
  .לארץואז עלו מעפילים שנתיים הבמחנה שם  היו הם ,והגיעו לקפריסין

נסוע הכניסו אותי ואת חברתי לצריף של המיועדים ל.  הנורא  שסדרו אותו כמחנה עקוריםהעבירו אותנו למחנה ברגן בלזן
, סדרנו, שלנויב – "כמו בקיבוץ"גרנו במחנה בערך שנה . תהוא צורף לבנו – בברגן בלזן הכרתי את בעלי לעתיד מאיר. פלשתינהל
  . היו חיי חברה. בסנויכ

באיזור בארי בעיר .  במשאיות לבארי שבאטליה נוהעבירו אות.  התור שלנו לנסוע  הגיעו משאיות מכוסות בברזנטיםכשהגיע
  ".כתריאל יפה"אז העלו אותנו על אניה קטנה ששמה היה .   שבועות4גרנו שם בערך . כנו אותנו בוילהינני זוכרת את שמה שישא

  .  כמעט עד לנמל חיפהההאניה הגיע. לא נתנו לנו להגיע לחוף בנמל חיפה  שבועות  כי הבריטים 8על האניה היינו כמעט 
הורידו אותנו מהאניה והעבירו אותנו לאניה בריטית  . הבריטים נצחו. הבריטים לא נתנו לאניה לעגון והיה מאבק. היינו בבטן האניה

ואז קבלנו סרטיפיקט . שם שלושה חדשיםהיינו . מעפילים בקפריסיןההיינו מהראשונים במחנה . שהביאה אותנו לקפריסין
 הכניסו אותנו למחנה בחיפה לחודש ואחר כך היינו חודש במחנה המעפילים.  אניה בריטית הביאה אותנו לארץ .לפלשתינה
  . בעתלית

אספה אמי ' כשגורשנו מביתנו  במישקולץ. בן דודי היה בא לעתלית ומביא לי דברים. יצרתי קשר עם קרובי משפחה שגרו בחיפה
  .  בחיפה5 ברחוב סירקין ,קרובי המשפחה שלנו כדי שניפגש שםאותנו ואמרה לנו לזכור כתובת בארץ ישראל של 

  
  

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

  . לאחר מכן גויסתי לצבא לחיל קשר .מאיר עבר לקבוץ דגניה. בי המשפחה בחיפהלאחר ששוחררנו מעתלית גרתי אצל קרו
  .  חדשים השתחררתי כי נישאתי למאיר20לאחר . לא ידעתי עברית אבל  שרתתי בחיל הקשר. ישבנו בחיפה

  . 1962ב ושלישית 1954בת שניה נולדה ב,  נולדה לי בת 1950בשנת . עברנו לטירת כרמל וגרנו שם בבית ערבי נטוש
  .  שנים מדלקת קרום המוח13הבת הראשונה נפטרה כאשר היתה בת 

  . מאיר נפטר לפני כחצי שנה. הייתי עקרת בית וטפלתי בבנות. ית טירת כרמלימאיר עבד בעיר
  . מבנותי יש לי  שישה נכדים יפים ומוצלחים

 




	                                          "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 



