
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

    אליפז:שם משפחה   רבקה:שם פרטי
    

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
             הס:המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני    הס:שם נעורים   בלועזית

Hes                                                                              
:       מין 4/1/1929 :לידה תאריך   מגדה:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

Magda                                                                                      נקבה 
   הונגריה:ארץ לידה                                     בודפשט):מחוז, ישוב( לידהמקום    בלועזית

Budapest                                                                                    
   שמואל:של האב שם פרטי   פאני אשכנזי:רים של האםשם פרטי ושם נעו

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

     אליעזר
  

                                 פשוילי: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   הונגריה:ארץ המגורים   בלועזית
Pesuihely                                        

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

    אושוויץ):ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                      

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                      אושוויץ, הורנבורג?  אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                         המבורג:מקום  השחרור   4.5.1945:  השחרורתאריך
  

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

  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  'חיים ארלוזורוב'

    קפריסין במשך שנה:בדרך לארץ מחנות/מקומות   1947 :עליה שנת
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

אבי היה מורה לחשבון וגמרא בבית הספר תורת אמת בבודפשט ואמי הייתה .  נפשות4הונגריה למשפחה בת נולדתי בבודפשט שב
  .לאחי קראו יוסף נתן. עקרת בית

  
  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 התחיל הכיבוש בצפון הונגריה ובאותם ימים החלו באיסוף 19.3.1944בתאריך . י הגרמנים" הונגריה נכבשה ע1944בשנת 

. תורה שהיה ברשותםמשפחתי לקחה איתם ספר . לא יותר,  קילו15כל אחד יכל לקחת איתו . היהודים ושליחתם ברכבות לאושוויץ
. ולי לפנות ימינה, הורה להורי ואחי לפנות שמאלה, מנגלה עשה סלקציה, כשהגענו. לקח לנו כתשעה ימים להגיע לאושוויץ

אני זוכרת שהגיע אדם שעבר מצריף לצריף , לאחר כשלושה חודשים.  בחורות1000 - התגוררנו בצריפים כאשר בכל צריף היו כ
בערב ראש .  בחורות ואני הייתי ביניהן300 לקחבסופו של דבר הוא . ת להוציא בחורות עם ידיים עדינותוביקש מהמפקדות היהודיו

אני זוכרת כי היו מספר .  הועברנו שוב למחנה אחרולאחריוהשנה הועברתי למחנה סמוך אשר שהינו בו עד חול המועד סוכות 
שם עבדתי , מ מאושוויץ" ק507הממוקמת ,  נלקחנו להורנבורגלאחר מכן. בחורות שהצליחו להעביר סידורים ומחזורים לחגים

 בנות צעדנו יחדיו 300-כ. המבורג ומשם לרכבת לפורטה בגבול הולנד עברתי לבעבודות עדינות כשלושה חודשים ולאחר מכן
  . שוחררותשם פגשנו על יד בית ספר הרוס אדם בשם פולקברנדוט אשר בישר לנו כי המלחמה הסתיימה ואנחנו מ, בהמבורג

  

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

התחלתי לעבוד בבית חרושת , לאחר מכן. אכלנו והעבירו אותנו למחנות חולים, שם התקלחנו,  הגענו לשוודיה4.5.1945- בתאריך ה
באחד מהימים נכנסו זוג אנשים אשר דיברו ביידיש ואמרו שהם זוג מורים מקיבוץ . שנתן לנו אוכל ומקום לישון, מגפי גומילייצור 

לבית בתשובה אמרו לי שעלי להגיע . הם העבירו לי כתובת בשטוקלהום אלייה שלחתי מכתב כי ברצוני לעלות ארצה. בארץ ישראל
 2000(היא הייתה האמא של כולן , טיכשהגעתי פגשתי מורה בשם רוחמה חי). יד שוודיהנהר גדול ל(נהר ויסנגם הספר שבסביבת 

עיר נמל בדרום ( להלסינבורג ו על רכבת שיצאה משטוקהולםעלינהקשבנו לדבריה ו. והיא דרבנה אותנו להגיע לארץ) תלמידות
,  לאחר מספר ימים הגענו לקפריסין.יוון ישראל לכ בפיקודו של הקפטן לובה אליאב'חיים ארלוזורוב'אונית משם יצאה . )שוודיה

  . לנמל תל אביבשלאחריה הפלגנושם שהינו כשנה 
  

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

, שם פגשתי את בעלי לעתיד', פרדס חנה'חקלאות במחנה עובדים שלחו אותי ועוד תשע בנות לעבוד ב, עם הגיענו לתל אביב
  . נכדים ושלושה נינים19, נולדו לנו ארבעה ילדים.  עברנו להתגורר במשואות יצחק1958בשנת . אליעזר
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
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	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



