
  

  "ְ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  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   שושנה:שם פרטי   פרידריך:שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Zalzberger      |                           זלצברגר: המלחמה או בתקופתה

   זלצברגר:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 2.4.1936: לידה נ/    ז  Zsuzsanna           |                          נה'וז'ז: המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
  Budapest           |                                  בודפשט):    מחוז, ישוב(

   הונגריה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  Farago Livia :נעורים של האם  קרול:של האב

  הבעל   /אישהשם פרטי של ה  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Budapest    |                                         בודפשט):      מחוז, ישוב(

   הונגריה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

                                מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                   
                                                                    בודפשט וכפר בשם גוד):         ארץ, מחוז, ישוב(

   ?                                                                                   אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                 גטו בודפשט       

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                      גוד שבהונגריה:    מקום  השחרור
 

 1944תאריך השחרור  

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

   מרסיי:רך לארץבד
  

  שנת
 1948: העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

  גלילה)בדרך הים

http://www.ledorot.gov.il/


  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

, היינו לבד עם אמא ללא פרנסה. שהיה כבר אז במחנה עבודה, ת רק את הגעגועים לאבאאני זוכר. הייתי בת ארבע לפני המלחמה
  .כי הנאצים ההונגרים לקחו את כל מה שהיה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/טביודנרא

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  .ולא חזר, משם נלקח לבוכנוולד בגרמניה.  אבי היה במחנה עבודה הונגרי1940משנת 
ושם הסתתרנו עד , אחרי מספר חודשים ברחנו לכפר בשם גוד עם תעודות של משפחה נוצרית. מי נכנסנו לגטו בבודפשטאני וא

  . שהרוסים כבשו את הונגריה
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
כעבור שלוש . ששיקמה ילדים יתומים, וינט ותנועת גורדוניה'לאחר מכן נכנסתי למוסד של הג.  חזרנו לבית הרוס מהפצצותאז

  .ולאחר תשעה חודשי שהות בצרפת הגענו לארץ, שם חיכינו להקמת המדינה.  נסענו לצרפת מבודפשט.שנים עלינו לארץ
 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה /לימודים: ציוני דרך(
  . בעליית הנוער דרך צרפת1948עליתי לארץ בשנת 

והתחלתי לעבוד כעוזרת של גננת וכך , לאחר מכן עברתי לבד לתל אביב. כשלוש שנים' בארץ הייתי עם חברת נוער בדגניה ב
  .התפרנסתי

  .שנתן אותותיו בריאה השמאלית, 16לקת קרום הריאה בגיל לא שירתתי בצבא עקב ד
  .יש לי שישה נכדים ואני ערירית. נולדו לי שלושה ילדים והתגרשתי. לאחר מכן היו לי שני נישואין לא כל כך מוצלחים
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
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