
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  צור :שם משפחה
  

  מתוקה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

          קרפל: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Karfel בלועזית
                                              

   :שם נעורים

  Klara בלועזית                                                   קלרה      :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך

   ונגרד'צ ): מחוז, ישוב( ידהמקום ל
                                                              

  Chongrad בלועזית
                                                           

  הונגריה :ארץ לידה
 

  פורל' אליזבת :שם פרטי ושם נעורים של האם  ליוש :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                       טוטקומלוש:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  הונגריה :ארץ המגורים                                       Totkomlosh   בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  פולין ואוסטריה, הונגריה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

 גטו סולנוק בהונגריה, גטו טוטקומלוש בהונגריה ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  אושוויץ במשך שלושה ימים?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         קום  השחרורמ
 

 24.4.1945  :תאריך השחרור

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

  
מחנה הכשרה ליד  –מיטל  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  בודפשט

אן  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1949 :עליה שנת
  מארי

  



 

  י המלחמה י על קורותיך לפנ/נא ספרא

 :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון

הייתי הילדה . גדלתי אצל סבי וסבתי. לא נשאר שום קשר עם אבי ומשפחתו, הוריי התגרשו כשהייתי בת שמונה חודשים

שלקחו אותי למשחקי כדורגל ועוד , גרו איתנו דודים שלנו .למדתי בבית ספר, דות טובההייתה לי יל. השביעית במשפחה

לכן ידעתי הונגרית , ניסבי גם היה סלוב, מהתושבים היו סלובנים 80%. עד היום יש לי קשר עם חלק מאנשי העיירה .מקומות

  .הייתה לנו מאפיה גדולה והיינו משפחה אמידה מאוד .וסלובקית

  
  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/ביודנראט

  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /ריחהב; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

והמורה הסביר שכל יהודי צריך , אנחנו הילדים לא הבנו מה זה. הצטווינו לענוד טלאי צהוב. נכנסו הנאצים לעיירה 1944בשנת 

דודתי ובן , סבתי, היתי עם סבישם ש. זמן קצר אחרי כניסת הנאצים ריכזו אותנו בגטו בעיירה. כסוג של אות קין –לענוד טלאי 

למזלנו הפרטיזנים הפציצו . משם נשלחנו בקרון בקר מאה איש לאושוויץ. אבא'בוקר אחד נשלחנו לגטו בעיירה בקיצ. דודתי

, מגטו סולנוק נשלחנו לאוסטריה. שם הפרידו אותי מאמי. ואחרי שלושה ימים באושוויץ נשלחנו לגטו סולנוק, גשר באותו זמן

 11בפועל הייתי בת . כדי שאוכל לצאת לעבוד 12- החליטו במשפחה לשנות את גילי ל. שהיה לי כמו אב, י את סבישם איבדת

שהיה במחנה , אחרי שמונה חודשים הצלחתי לאתר את סבי. באזור וינה, כך נשלחתי לעבודות שונות בבקרים. באותו זמן

  .אחר כך העבירו אותו למחנה שלנו. אחר

, שלחו אותי. הבגדים התחילו לעלות באש, בגלל ההפצצות, יום אחד. יבלנו חבילות בגדים ענקיות מהמזרחק. עבדתי עם דודתי

 .עבודה נוספת הייתה לאסוף עצמות ושברי מצבות בבית הקברות אחרי הפצצות. לכבות את השריפה, יחד עם ילדים אחרים

. ולא נתנו לנו להיכנס, !"י שתמותוהלווא, ילדים ארורים"גרמנים שהיו במקלט צעקו עלינו , כשניסינו להתחבא בזמן ההפצצות

ולעיתים , בימי ראשון לא עבדנו. קצת ריבה ובערב קיבלנו מרק, חתיכת מרגרינה, מי שעבד בבית הקברות קיבל קצת לחם

 .יםיום אחד נפצעתי ברגלי בהפצצה והייתי בבית חולים יומי. בהתאם למצב רוחו של ראש המחנה –התאפשר לנו לשחק 

  .למחרת הגיעו חיילים רוסים ושיחררו אותנו. שהייתה אז מבוגרת וסבלה מבעיות ברגליים, התחבאנו באסם עם סבתי

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא

  ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  

סבתי ודודתי התיישבו . נכנסנו לבתים נטושים ואספנו אוכל. ו והסבירו לאן אנחנו יכולים ללכתהחיילים הרוסים שחררו אותנ

התאכסנו בבית ספר . הגענו למקום בשם שופרון. הונגריה –מ עד גבול אוסטריה "ק 60הלכנו , בעגלה ואנחנו היינו ברגל

משם . והתאכסנו אצלו מספר ימים, ות לאפיית בצקסבי יצר קשר עם אדם שמכר לו מכונ. משם נסענו לבודפשט. וקיבלנו אוכל



 

שלא יכולתי להגיע , הייתי כל כך חולה. באותו זמן נפטרה סבתי. חליתי בטיפוס ואף רופא לא ידע מה יש לי. נסענו לטוטקומלוש

 .להבריא ולאט לאט הצלחתי, שמו עליי סדינים קרים וקרח. אמר שיש לי טיפוס, אחד מדודיי שחזר לעיר. ללוויה של סבתי

ואחר כך הועברתי , המשכתי ללמוד בבית ספר. בן דודי נשלח להכשרה לעליה. בינתיים גם אמי הגיעה עם דודתי ושני ילדיה

  .שם עשיתי בחינות אקסטרניות, קה'לאלצ

העביר והוא , שילמנו לו. היה מבריח סלובני במקום. 14.5.1949בתאריך , אנחנו היינו האחרונים לברוח מהונגריה בהצלחה

אחרי יומיים . בית סוהרובעקבות כך ישבתי ב, 27קיבלתי מסמכים של בחור בן . אותנו בגבול ההונגרי ובנהר איפוי לסלובקיה

  .ומשם עלינו לאונייה ארצה, אחר כך למרסיי, משם עברנו לפאריז .שוחררתי 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, ת ציבורית או תרבותיתעילופ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

בשנת . ל"התגייסתי לצבא ושירתי בנח .לא היה קל. למדנו עברית ועבדנו בקיבוץ. הגענו לנגבה ואחרי שנה עברנו לקיבוץ חצור

ה נכדים ונינה שבע, כיום יש לנו שלוש בנות. 1954בתי הבכורה נולדה בשנת . נישאתי ובאותה שנה עברנו לגור בנתניה 1952

  .כיום אנחנו גרים בקרית טבעון. אחת

  

  

  ענת לוי: ראיון

 2009יולי , קריית טבעון


