
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  כרמלי
  :שם פרטי

  חנה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                              טירולר 

  בלועזית
TIRULER                                               

  :המלחמה או בתקופתה ישם פרטי לפנ
                                                           אגנס 

   בלועזית
AGNES                                               

:                     מין
 נ/ ז    

   :לידה תאריך
1934 

    :לידה עיר
                                                              ארד

   בלועזית
ARAD                                                           

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האב שם פרטי
  יוחנן

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 גיזלה ארדוש

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                  'קלוז 

   בלועזית
KLUJ                                          

  :ארץ המגורים
  רומניה

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( ופת המלחמהמקומות מגורים בתק
  רומניה', קלוז

                                                                                                                
  : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

        בודפשט', קלוז
                                                                                                                                                      

  :ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                                ברגן בלזן

                                               :              מקום  השחרור

                                                                                                                         ברגן בלזן
 

  :  תאריך השחרור

1944 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים
  שוויץ

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  איטליה,שוויץ

  :עליה שנת
1945 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  ויל דו ראן

  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, םילדות ולימודי, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .הבכורה מבין שני ילדים, בארד שברומניה 1934נולדתי בשנת 

  .אבי ניהל חנות טקסטיל גדולה בעיר ואמי היתה עקרת בית
  .אבי היה פעיל ציוני, משפחתי היתה שייכת למעמד הביניים

  . צרי בעירלמדתי בבית הספר הנו

  .הועברתי לבית ספר יהודיאבי איבד את מקום עבודתו ואני עם התחזקות האנטישמיות 
  

  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 /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  .נאמר לנו לארוז את כל חפצנו ולהתכנס במפעל הלבנים הגדול שהיה בעיר. החל איסוף היהודים לגטו 1944באביב 
  . את משפחתי שלחו לגטו ברחוב קולומבוס בבודפשט. א משלוחיםהחלו להוצי

  .נורא פחדתי, היו הפצצות במשך כל אותו הלילה
  . 10שם ברכבת חגגו לי יום הולדת , הועלנו לרכבות לכיוון גרמניה מסויםבשלב 

  .שם עברנו את החורף, העבירו אותנו חיטוי ונלקחנו למחנה ברגן בלזן
  .ילדיהםאנשים הקריבו עצמם למען , לבמחנה לא היה מספיק אוכ

  .באמצע החורף הועלנו לרכבת לכיוון שוויץ

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
פעילים ציוניים הגיעו  אז. ת מלון שנסגר עקב המלחמהשם שהינו בבי, העבירו אותנו מהצד הגרמני לצד הצרפתי בעיר קן

  .ושכנעו אותנו לעלות ארצה
  .נסענו לאיטליה ומשם הפלגנו לארץ ישראל

  

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

  .הוריי קיבלו דירת חדר בקרית מוצקין ואני הועברתי לאיילת השחר, י הועבר לכפר סולדהגענו למחנה עתלית ומשם אח

למדתי בבית הספר התיכון ולאחר מכן החלטתי שאני רוצה להיות .חייתי בקיבוץ למשך שנה ולאחריה הצטרפתי להוריי 
  . לצבא לא התגייסתי עקב פרופיל רפואי נמוך.לבורנטית

  .אביב-משם עברתי לעבוד במעבדה פרטית בתל. שבעפולה ולמדתי היסטולוגיה" העמק"עבדתי בבית החולים 
  .למדתי מוסיקה ואנטומיה ולאחר מכן עברתי להתגורר בירושלים ,אביב נחשפתי למוסיקה והצטרפתי למקהלה-בתל

  .שם פגשתי את שמואל, עברתי קורס לבורנטים במכללה ושרתי במקהלה המקומית
  .עם סיום הלימודים נישאנו 

  .עבדתי במספר עבודות בתחום עד שהגעתי לבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית שם עבדתי עד לגיל הפרישה

  .יש לנו שלושה ילדים ושישה נכדים, כיום אנו מתגוררים בירושלים
  

  
  

  ינאי לוינסון: ראיון

   2012יולי  .ירושלים
  

  עדי מלכא: עריכה
  

 

 


