
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  יום                                    שם משפחה ושם פרטי כ
  אבני :שם משפחה

  
  אהובה :שם פרטי

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

       קאלוס  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Kallus בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                     אולגה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Olga Perl בלועזית
נ / ז                                         

 :לידה תאריך
12.10.1926  

  'מונקץ  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Munkasz בלועזית  כוסלובקיה'צ :ארץ לידה
                                                                                                   
  )הרמן(צבי  :של האב שם פרטי  השר :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                 'מונקץ: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  כוסלובקיה'צ :ארץ המגורים         Munkasz   בלועזית 

                     
 

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

  'מונקץ ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
 'גטו מונקץ ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  .אושוויץ בפולין, ויסטגרזדורף בשלזיה?      אילו ומתי? במחנותהאם היית 

                                                                                                                                                                      

      בשלזיהויסטגרזדורף :     מקום  השחרור
 

 9.5.1945  :תאריך השחרור

בודפשט  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  'ומונקץ

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

  
  

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  החייל העברי

  הונגריה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1946 :עליה שנת

  

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


 

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

היינו . אני הבכורה,  בנות4 היינו .אבי היה צבי הרמן קאלוש שהיה במפעל מי סודה ואמי הייתה שרה. 1926בשנת ' נולדתי במונקץ
 לאחר מכן למדתי .כיה נכבשה למדתי בהונגרית'לאחר שצ, כית'למדתי בכמה בתי ספר בצ .משפחה מורחבת עם סבים וסבתות

  .י הגרמנים"בכיתה השביעית גורשנו ע. בגימנסיה העברית כיתות חמישית ושישית
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , שם בדויזהות בדויה ובמסתור 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 /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

, נסענו במשך שלושה ימים. נו שם עד שלקחו אותנו אל הלא נודע ברכבותחיכי. בכמה רחובות שסגרו', נשלחנו לגטו שעשו במונקץ
שמחנו לצאת .  האנשים היו תשושים וחלשים-כשפתחו את הדלתות. הוצאנו ידיים כדי ללקק, כשירד גשם. בלי אויר ובלי מים

. כל משפחתי נשלחה שמאלה.  ימינה לעבודה ושמאלה להשמדה-ביציאה מהרכבת עמד מנגלה ומיין אותנו ימינה ושמאלה. מהרכבת
לא זיהינו אחת . במקלחות הושיבו אותנו על כיסאות וגילחו לנו את השיער. סיפרו לנו על מקלחות ובית שימוש. אני נשלחתי ימינה

 למיטות, הוכנסנו לצריפים. נשארנו עם הנעליים שלנו. לא היו בגדי אסירים, )כנראה(נתנו לנו ללבוש בגדים של מתים . את השניה
  . בירקנאו-זה היה אושוויץ.  אנשים8בכל קומה ישנו ,  קומות3דרגש 

היו בחורות . אחרי כמה ימים נגמרו הדמעות,  בכינו כל הזמן ביבבות. לגימה לכל אחד עד שנגמרה הקערה- הייתה הקצבה של תה
 פעמים 3ה חודשים ספרו אותנו במשך שלוש".  תתרגלו-אל תבכו "- שאמרו לנו לא לבכות על ההורים) כנראה ממשלוחים קודמים(

נתנו לנו לצאת לשירותים . המקום היה מופרד עם גדר חשמלית. כדי שלא נברח,  ורשמו אותנו5היינו במסדר בטורים של . ביום
מדי פעם הגרמנים בחרו . לא הועסקנו והמחנה נקרא מחנה זמני ללא העסקה. חזרנו לשכב בצריף. בזמנים קבועים ונאלצנו להתאפק

  .אני לא יצאתי לעבוד בגלל מצב ירוד. רתמו לעגלות אשפה ועוד, היה במצב תקין ולקחו אותם לעבודמי ש
כך . לעיתים קיבלנו פרוסת נקניק. לארוחת ערב פרוסת לחם שחור וחצי פרוסת מרגרינה, בבוקר קיבלנו מרק ירקות ושורשים
  . צריף קרובי משפחה של אבא והחלטתי להיות איתםמצאתי ב. ובסוף גם אני עבדתי, שלושה חודשים בחרו אנשים לעבודה

אך , נלקח לבית חולים, באושוויץ מי שכשל. מפעל נשק, יצאנו לויסטגרזדורף, אחרי שלושה חודשים נשלחנו למפעל בגרמניה
  .במפעל הרגו אותם

ישנו על .  שם סוף המלחמהשהינו. אז נסענו לויסטגרזדורף.  איש באושוויץ נלקחה למקלחות ורוססה נגד כינים500קבוצה של 
  .הבגדים שלנו חוטאו נגד כינים מדי פעם. רחצנו פנים במים קרים ויצאנו לעבוד, עוד בחושך, קמנו בבוקר. ארגזים נפרדים

גיחה עליי הש.  עבודה אחראית-פעם קיבלתי העלאה בתפקיד ונתנו לי להכניס אבק שריפה לרימון. ייצרנו חלקי נשק במכונות
פעם אחת המכונה לא עבדה והאשימו אותי . הם תיקנו מכונות ופיקחו. מנהלי העבודה הגרמנים גם עבדו במפעל. אס.שומרת אס
כך ניצלתי . וזה לא באשמתיהיא העידה בפני הגרמנים שאני ישרה . אחת מהן ייצגה אותנו, היו נשים דוברות גרמנית. שחיבלתי בה

  )חזרה לאושוויץ(מעונש 
והשאירו קטעי , היו שם גרמנים שעודדו אותנו. כך זה נמשך במשך שנה. מדי פעם קיבלנו נקניק, אכלנו דייסה בבוקר ובערב

  . כדי שנראה שהרוסים מתקרבים- עיתונים
  

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

וכשיצאנו החוצה ראינו חיילים של הצבא , ביום אחד נעלמו השומרים הגרמנים). לא נלקחנו למקלטים( שמענו אזעקות אחרי שנה
אחת הנשים הייתה . כיה'אני ועוד שלוש נשים החלטנו לברוח לכיוון צ. בהתחלה חשבנו שמשחררים אותנו ואז פחדנו מהם. האדום

. היינו עור ועצמות ובלי שיערות. שם הזמינו אותנו לבתים, כית הקרובה 'רה הצהגענו לעיי. חולה בשחפת ולא יכלה ללכת ברגל
רצינו להגיע . וינט טיפל באנשים'שם הג, כיה'נסעתי עם בת דודה לצ. התברר שיש כבר רכבת. נתנו לנו לאכול ולהתרחץ ולהתחזק

 אושפזתי למשך כמה שבועות ובת דודתי .סבלתי מחום גבוה וכאבים בכל הגוף, בבודפשט חליתי בדלקת קרום המח. לבודפשט
  .הוא הסתתר עם בנו אצל גוי מכר. פגשתי בן משפחה שהיה במחנות. קיבלתי אוכל וטיפול רפואי. הייתה איתי

שילם לקרובת משפחה , קרוב המשפחה שלי היה איש בעל אמצעים לפני המלחמה. בבתי כנסת היו רשימות לאיתור קרובי משפחה
  ).ביצים ועוד, חלב(קיבלתי טיפול משמעותי במשפחה ואוכל . ישב בבית הסבים, כל קרוב משפחה שהגיע. וכדי שתביא אותי אלי

הצטרפתי לתנועה ציונית . רק אני ובת הדודה נשארנו. קרובי משפחה באמריקה חיפשו אותי. אחרי שהתחזקתי הלכתי לעיר הבירה
  .כית והשלמתי בגרויות'נרשמתי לגימנסיה הצ. ונסעתי לפראג



 

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

. העברית הייתה שגורה בפי. שייסד את קיבוץ שמרת במהלך מלחמת העצמאות וקצת לפני, עליתי ארצה והצטרפתי לשומר הצעיר
 נולד בני ואחר כך לא יכולתי 1953בשנת . 1948חזרתי לקיבוץ והתחתנתי בשנת . תי לחצי שנהאשפזו או. הגעתי לארץ עם שחפת

עברתי הכשרה נוספת . אחרי הכשרה, הייתי מדריכה וטיפלתי בנוער. עסקתי בעבודות שונות בקיבוץ. אימצתי תינוקת. ללדת עוד
  .המשכתי לעשות עבודות שונות בקיבוץ.  הרבה שניםועבדתי כאחות בקיבוץ, עבדתי כאחות בבית ספר לאחיות. ועבדתי כאחות
  . נכדים11-יש לי בן ובת ו

  .האושר לא שלם אף פעם. שלא ניתן להתגבר עליה, קיימת הרגשת אובדן גדול
  

 


	                                          "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 



