
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  כפיר :שם משפחה

  

  רחל :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           'קובץ: איתו נולדתישם משפחה 

                                            

                                             KOVCSW:  בלועזית
  

 
  עמינ -אמה :איתו נולדתישם פרטי 

                                                      

  EMA-NOEMI:  בלועזית

                                          

                  נ:   מין

    
  26/4/1937 :לידהשנת 

 
  יר'ג:  עיר לידה

                                                              

      GYOR:  בלועזית

                                           

  הונגריה :ארץ לידה

 
  לסלו:של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  דורה לוי :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                  אילוק:   לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

  ILOK:  בלועזית

                                         

  יוגוסלביה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

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

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 גטו בודפשט
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                 גטו בודפשט    :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  20/1/1945:  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  זגרב, מקסימיק, דסק
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר

  קפריסין

  

  :עליה שנת

1947 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  כנסת ישראל



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  ). מאיר( לסלו ודורה עם אחי דינש' קובץ' דר –גרתי עם הוריי  7עד גיל , 1937נולדתי באפריל 

  .בהונגריה, GYOR –יור 'היינו עשירים בעלי אחוזה גדולה ליד אגם הבלטון וכן בעלי בית חרושת לטקסטיל בעיר ג
  . 6כבר בגיל , בתפקיד פיה, בילדותי רקדתי בלט ואף הופעתי על בימת בית האופרה בבודפשט

  .גרנו בדירה מהודרת בעיר הבירה בודפשט

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

כנע לרוסים ישהיו בני בריתם של הרוסים עומדים לה, י הגרמנים שחשדו כי ההונגרים"הונגריה ענכבשה  1944באביב 

  .לעבר הונגריהשהתקדמו  

. אבי נלקח לעבודות כפיה בצבא ההונגרי ונרצח זמן קצר לפני השחרור. מרגע הכיבוש השתנה מצבם של היהודים בהונגריה

החל מסימון הבתים במגן דוד צהוב . סבתי ואני עברנו יחד את כל הסבל והעינויים, ביחד עם אמי, אחי הגדול ממני בחמש שנים

אמי נעלמה באחת האקציות כאשר יצאה להביא אוכל ולא שמעתי . ותפירת טלאי צהוב על הבגדים וכלה בגירוש לגטו בודפשט

נהג לצאת מידי פעם מהגטו  אחי. סבתי מתה בגטו ממחלת הטיפוס ונשארתי לבד עם אחי. ממנה מאום עד עצם היום הזה

  .1945י הצבא האדום בינואר "כך התקיימנו עד לשחרור ע. על מנת להביא לנו מעט אוכל, בלבוש גימנזיסט

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

וינט ותנועות 'פגשנו את נציגי הג, לאחר שחיפשנו ולא מצאנו את ההורים וקרובי משפחה אחרים. 1945שוחררנו בינואר ,כאמור

  .דרכם הגעתי למוסד של בני עקיבא בעיר דסק בדרום הונגריה, נוער

  . כבר היינו בדרכנו לארץ ישראל עם חבורת ילדים מדסק 1946בשנת 

  .ץ לקור במקסימיר זגרבעברנו את הגבול ליוגוסלביה ושם שהינו זמן מה בבנין פרו

אז  1947שם שהינו עד סתיו . שהגיעה לחיפה אך גורשנו לקפריסין" כנסת ישראל"עלינו על אוניית מעפילים בשם  1946בשנת 

  .סרטיפיקטים –קיבלנו אשרות כניסה לארץ 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  
  . 'בכפר בתיה למדתי עד כיתה י. י הסוכנות למוסד ילדים בשם כפר בתיה ברעננה"עם הגיענו לארץ הופנינו ע

. למדתי בבית חולים ביקור חולים להיות אחות. 1953זה היה בשנת , הגעתי בעזרת חברה לירושלים 16כאשר הייתי בת 

שם הכרתי את בעלי . לשם הגעתי כשהייתי חיילת בגולני, עבדתי כאחות במספר בתי חולים וגם כאחות טיפת חלב בבאר שבע

  .פנחס כפיר אשר שירת במשטרת ישראל

  .הדר ולינוי: נכדות עוד יותר נהדרות שתירונן ואריק וסבתא ל, ים נהדריםבנ שניאמא ל, תהיום אני גמלאי

  
  

  

  הסיפור נכתב על ידי פנחס כפיר

  2012יולי , באר שבע


