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  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של
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  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה
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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  אינגבר :שם משפחה
  

  אירנה :שם פרטי
  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          שטיינברגר: שם משפחה איתו נולדתי
                                           

                                             Shtainberger בלועזית
 

  אירנה :שם פרטי איתו נולדתי
  

 אינגבר בלועזית
                                          

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
17/7/1929 

   פאביאן הזה: עיר לידה
                                                              

  הונגריה :ארץ לידה                       Fabian haza בלועזית
  

  לב :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

   פרידה גלדמן :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  פאביאן הזה: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
  

  הונגריה :ארץ המגורים Fabian haza בלועזית
 

   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
  

   :מקצוע לפני המלחמה
    )מורה, סנדלר, תלמיד(
    

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

    )עקיבא
  

  :   מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                              )שם העיר או האזור ושם הארץ(

   מטסלקה :ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 

 Mateszalka בלועזית
                                                                                                                              

, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  ברגן בלזן, אושוויץציין את שמו  

   

 בלועזית
Auschwitz, Bergen Belsen  

 4/1945 :תאריך השחרור                                                                   ֶטֶרְזיֶיְנְשָטט :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )גרמניה ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  פאביאן הזה, הונגריה

  מחנות בדרך לארץ/ מקומות
  איטליה, מחנה נוער בוינה

  

  :שנת עליה
  

1949 

ציין את , במידה ועלית באנייה
  שמה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                 

מגורינו כיוון שבאזור . שניים מהם נפטרו לפני המלחמהאבל היינו תשעה אחים  ,דתייה גדולהמשפחה נולדתי ל

אז הבנות למדו רק שש כיתות בבית ספר עממי והבנים , לא הייתה גימנסיה וההורים לא רצו שנתרחק מהבית

  .המשיכו אחר כך ללמוד בישיבה

הבית  .נדוניה לכל האחיות היינו משפחה עשירה והייתה ,פרטית ותטניות והייתה לנו חנבקאבא היה סוחר 

לכל הילדים מה שצריך ו יהיה לנוכל הזמן ההורים שלי דאגו שו ,טוב עם גינה שגדל בה מכל, שלנו היה גדול

  . יהיו חיים טובים ושהמשפחה תהיה מלוכדת

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

, במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחההשתתפות ב

  

הם  חצי שעה לפני שהם כבשו. פתאום שמענו תופים. וכבשו את הונגריה עו הגרמניםיהג 1944במרץ  19ב

אחר כך באו עם סוס ועגלה ואמרו לנו . הזהבכל נתנו את  ילשכן הגו. חוקקו חוק שהיהודים לא יעזבו את הבית

. הם לא נתנו לנו לקחת כמעט כלום. סלקהש בחדר בבית של הרופא במטיא 40בגטו היינו . לעזוב את הבית

. כל כך רצינו ללכת לשם כי חשבנו שזה מקום יותר טוב. משם לקחו אותנו לאושוויץ, בגטו היינו שלושה חודשם

נסענו לאושוויץ ברכבת  .הגברים אמר שהוא ספר וגילח את הזקן של גיסי. בגטו היו מושכים לדתיים את הזקן

שהיו בזמן , אנשים מתו .ללא בית שימוש ושום דבר אחראחד שמונים איש בקרון , שלושה ימים ולילות

היו שישים איש בבית אחד והשכנים הגויים , היה יותר טובבגטו . התקפות השאירו אותנו בקרון והם התחבאו

את החבילות  .כשהגענו היה חשוך ומייד הפרידו את הגברים והנשים. כל כך רצינו כבר להגיע. הביאו לנו לחם

 - אמרו למי שלא היה בסדר SSחיילות של ה. רכבת ואמרו לנו שנקבל אותם אחר כךבשלנו נאלצנו להשאיר 

היו בחורות שאחר כך לא הצליחו  .פחםבאוכל שמו ". שם שורפים את ההורים שלכם? אתם רואים את השמש"

כל פעם הם אמרו , הייתה סלקציה. היינו עור ועצמות. אחרי כמה זמן נפטרו מתופעות לוואילהיכנס להריון ו

כל פעם פחדתי שיפרידו אותי . שהם צריכים כמה מאות לעבודה ומי שלא היה ראוי שמו בצד והרגו אותו

חיות שלי בסלקציה באושוויץ אותי הוציאו ואת שתי הא. מהחיות שלי ואמרתי שבלעדיהן אני הורגת את עצמי

היה להם  600בחורות על הרצפה ובדיוק ב 1200וסיפרו שהיו , לבלוקפתאום האחיות שלי חוזרות . שמו בצד

אחרי אושוויץ  .וכל הזמן היו עונשים קולקטיביים ישנו על הבטון. מכל המקומות אושוויץ היה הכי גרוע. מספיק

הפעם הראשונה שנתנו לנו לאכול אוכל . נו צמנוהיינו חודש יחד בברגן בלזן ובדיוק היה יום הכיפורים ואנח

בית  - דודרשטאט. שוב הייתה סלקציה ולקחו אותנו למקום אחר. נורמאלי ונתנו לנו להתכסות עם שמיכה

נחתכה לאחותי יום אחד . עבדנו עם כדורים של רובים ואני הייתי עם אחותי. היינו שם יותר מחצי שנה - חרושת

לי וכשישבנו אחותי קיבלה הרבה מקום אנתנו לנו שם אוכל נורמ. לצעוק עליה האצבע והמנהל הגרמני התחיל



 

כל הזמן היינו ברכבת עד שהגענו כשהרוסים התחילו להתקרב לגרמנים אנחנו  .SSמאישה של ה

  . אחרי כמה ימים כבר הגיעו הרוסים שהוציאו אותנו לחופשי. לטרזנשטאט

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

אחותי חלתה בטיפוס והרוסים נתנו לנו . כשחזרנו מהמלחמה נשארנו בטרזנשטאט ועבדנו במאפייה של לחם

הגענו . לדעת מי מהמשפחה שלנו נשאר בחייםאחרי כמה זמן אמרנו שנמאס לנו ואנחנו רוצים . לאכול גריסים

נתנו לנו קצת כסף . ליאלמצב נורמ נווינט לקח אותנו והחזיקו אותנו עד שהגע'ושם ארגון הג ברכבת לבודפשט

לנו למיטה ארוחת מביא  יההוא ה, גרנו יחד. מצאנו את בן הדוד שלנו בבית. ובגדים והלכנו הביתה לפביאן

היה הוא  .והצליח לברוח עוד לפנינו, היכן ששורפים גופות, בקרמטוריום ז דכאומחנה הריכוב עבדהוא . בוקר

בסוף הוא התחתן . אבל ההורים שלי לא הסכימו להתחתן עם אחותי עוד לפני המלחמהרצה נטלמן ו'גמאוד 

אשתו . איתואחר כך עברנו לגור ו יד פביאןאחי הבכור שגר לגם חרי כמה זמן חזר א. עם מישהי אחרת

והלכה להכשרה בבודפשט וגם אני  46אחותי האמצעית התחתנה בשנת  .במלחמהשת ילדיו נרצחו ושלו

לא . בעלייה בלתי לגאלית 49אני עליתי ארצה ב. ןבקפריסי נשארוהם עלו ארצה וכמעט שנה . איתה הלכתי

שם היה ינה וומשם הלכנו ל, כוסלובקיה ובברטסליבה'היינו בצו בור את הגבול אז שילמנו כסףלענתנו לנו 

 .הגענו לארץ ישראל 1949במאי  16ב. ואחר כך עברנו לאיטליה ,וינט'מחנה של הג

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):להעביר לדורות הבאים

  

גרתי בראשון לציון . לירות לחודש 6ב השכרתי חדר בעצמי כשהגעתי לארץ ביקשתי להגיע לאחותי ואחר כך

אצל עברתי לגור . ון ועברתי לגור בתל אביבאחר כך נמאס לי מראשון לצי. עבדתי בתל אביב במסעדהו

בעלי היה , 1950עבדתי במסעדות והתחתנתי ב. משפחה עם זוג ילדים והם נתנו לי חדר תמורת עבודות הבית

אני . עשרים שנה גרנו בשכירות ושבע פעמים עברנו דירה. א הסכים לספר שום דברשש שנים במחנה ריכוז ול

יש לי שני  .רי עשרים שנה הוא רצה לראות עולםאחבעלי השתתף בכל מלחמות ישראל ו. עבדתי בתור מטפלת

 .את הבית האחרון קניתי בכוחות עצמי .ביצרון בשכונתילדים ואני גרה 

  

 

  אינגבר אירנההסיפור נכתב על ידי 

  2009 וניי, תל אביב


