"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי:
מלכה

שם משפחה:
גלעד

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים
בלועזית
שם נעורים:
שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה:
Fischer
פישר
פישר
לועזית
ב
שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה:
תאריך לידה:
מין:
Margit
מרגיט
ז  /נ 5.6.1927
בלועזית
מקום לידה )ישוב ,מחוז(:
ארץ לידה:
Tiszafüred
טיזפורד
הונגריה
שם פרטי ושם נעורים של האם:
שם פרטי של האב:
שרולטה שוורץ
לאסלו
שם נעורים של האישה:
שם פרטי של האישה/הבעל )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:

מגורים קבוע לפני המלחמה :
טיזפורד
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:
תואר בספרות
מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ(:

בלועזית

Tiszafüred
מקצוע לפני המלחמה:

ארץ המגורים:
הונגריה
חבר בארגון או בתנועה:

האם היית בגטאות? אילו ומתי?
טיזפורד
האם היית במחנות? אילו ומתי?
אושוויץ ,ברגן בלזן
מקום השחרור:
ברגן בלזן
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות בדרך לארץ:
הונגריה

תאריך השחרור:
4.1945
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?
שוודיה
שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:
שנת עליה:
פנקרסצ'ן
1948

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

היינו ארבעה אחים ,שתי בנות ושני בנים ,קלרה ,זיגמונד ואוטו .גרנו בטיזפורד .למדתי  4שנים בבית ספר עממי ו 4-שנים
בבית ספר  .POLGARIלאחר מכן ,למדתי ספרות .היהודיות באזור שלי למדו מקצוע כי אמרו שזה יציל אותנו.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
אחותי למדה בבודפשט ורצתה לחזור הביתה ביום שבו נכנסו הגרמנים אך היא נשלחה בטרנספורט הראשון שלקחו.
בשנת  1944לקחו אותנו לגטו .יום אחד אספו את כל הגברים בגילאים  ,14-50ביניהם אבי ואחיי ,ולקחו אותם לאושוויץ כדי
שלא ימרדו .נשארנו הנשים והילדים .יומיים לאחר מכן לקחו גם אותנו לאושוויץ .שהיתי שם מיוני עד נובמבר  1944ועבדתי ב-
 .AUSZKOMANDOקיבלתי את המספר הכחול  .A-9352כל בוקר קמנו וחיכינו בעמידה  3שעות לספירה ,אחר כך יצאנו עם
הגרמנים למסע של  15ק"מ לשדות וחפרנו שוחות עד אחר הצהריים וכשחזרנו שוב עמדנו  3שעות וחיכינו לספירה .כך בקור
ובחום ,היינו כולנו עם פצעים ומחלות .ההורים שלי ושני אחיי נספו באושוויץ .אותי לקחו לברגן בלזן ,שם לקחו חלק גדול
לעבודות חוץ ואני וחברה שלי נשארנו שם .לברגן בלזן הביאו את כל האנשים עם המחלות ,הכינים והטיפוס והיה שם אסון .אי
אפשר לתאר במילים את הזוועה בברגן בלזן .אני נשארתי בחיים אבל חברה שלי איצה לא שרדה .מתוך בלוק ענקי נשארנו 22
אנשים בחיים .היה לי טיפוס הבטן וטיפוס הראש .שקלתי  25ק"ג והיו לי כל מיני בעיות רפואיות.
במאי  1945שחררו אותנו מברגן בלזן ולקחו אותנו לטיפול רפואי בשוודיה.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
נשארתי בבית החולים בשוודיה שנה שלמה ,עשו לי ניתוחים .כשהשתחררתי התחלתי לעבוד בשוודיה .בשנת  1948חזרתי
להונגריה .אחותי ,קלרה שבה מן המלחמה ונפגשתי איתה לראשונה בסוף דצמבר  .1948הכרתי את זאב ,בעלי לעתיד ,וביחד
עלינו לארץ באותה שנה.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
עלינו ב 1948-לארץ ,תחילה גרנו  8שבועות במעברה בפרדס חנה וחיכינו שיבואו מהצבא לגייס אותנו .אחרי  8שבועות עברנו
אל אחותי ,שהיה לה רק חדר אחד בבית וגרנו אצלה ,בקרית שאול .התחלתי לעבוד בכיתן ונולדו לנו שני ילדים .לאחר מכן
עבדתי בסטקייה כדי שיהיה כסף לפרנס את הילדים.
כיום יש לנו  8נכדים ו 12-נינים.

ראיון :נופר גולדשטיין
תל אביב .יוני 2012
עריכה :קרן אלמוג

