
 

  "ְ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

   :שם משפחה  :שם פרטי
  מרתה  פייארליכט

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

     Hadu היידו  היידו 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Martha נ / ז    20/9/1921  המרת 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Novi Becej סרביה  ה'נובי בצ 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 פירושקה פריד  מקס
  ):  נשואה לפני המלחמה/ נשויתה/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Novi Sad  גוסלביהוי  נובי סאד 

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

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 בודפשט, נובי סאד

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  ה'קישטרצ, נסבורגורו, מאוטהאוזן

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 5|5|1945 מאוטהאוזן

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  בלגרד 1948  
  
  
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /א ספרנא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

. מידהאינו משפחה יה. שתי חנויות ספורט  קליניקה ובנוסף היו לו גם-  מרפאהבעל שיניים רופא אבא שלי היה .גרנו בנובי סאד
  . אחי לא המשיך ללמוד בתיכון כי לא הרשו ליהודים ולכן הוא הלך ללמוד מקצוע. ס עבדתי במשרד" את ביהסיימתילאחר ש

  
  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
אפילו את הרכב שלנו מכר , ואבא ידע מה הולך להיות עוד לפני שההונגרים נכנסו ליוגוסלביה ולכן מכר את כל מה שהיה לנ

אמא דאגה .  רק מהכסף הזההתקיימנולאחר שהפקיד את כל הכסף  .ממש ברגע האחרון לפני שלקחו אותו למחנה עבודה
  . שנחייה בצמצום כי לא ידענו כמה זמן נצטרך לחיות מזה

תפירה ואחי עבד ביום ,  לימוד מוזיקה,טיפול בילדים: לתי להמשיך לעבוד במשרד אז עבדתי בעבודות מזדמנות כגוןולא יכ
  . בתים תמורת תשלוםלחימום  פחם ממחסניםמוציא יהבבית חרושת ובלילה ה

כ לקחו "אח.  וכך גם את אבא שליך לקחו את הגברים לעבודות פר1942 נכנסו ההונגרים ליוגוסלביה ובתחילת 1941בשנת 
  . המלחמהשם הוא נפל בשבי הרוסים ונהרג לקראת סוף, אותם לרוסיה

הבעל היה קצין ,  עבדתי אצל זוג הונגרים: ברחתי לבד לבודפשט עם ניירות מזוייפים וחייתי שם עד שתפסו אותי1943בשנת 
הם לא ידעו שאני יהודייה כי הייתי עם . אשתו הייתה בהריון והפילה מספר פעמים ואני טיפלתי בה, רופא, בצבא ההונגרי

הכניסו אותי והם יום אחד מישהו הלשין עליי שאני יהודייה .  הגדולים ביותר שאפשר לתארהם היו הנאצים. מסמכים מזוייפים
 מחנה -ה' אחד מהם היה קישטרצ,מספר מקומות שוניםהעבירו אותי ל משם . שהיה תחת השלטון הגרמני, בבודפשטכלאל

  . למאוטהאוזןמשם העבירו אותנו לגרמניה ו-ריכוז 
  

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

שהו ימאם צריך לחכות ש בטענה , למרות שלא רציתי,בסיום המלחמה חזרתי לנובי סאד כי הכריחו אותי לחזור הביתה
המשפחה שכבית שכור זה היה . ורידה אותי ליד הביתלפני המלחמה עם עגלת סוסים שהמהגעתי לביתנו . יחזורמהמשפחה 

 אשתו של בעל הבית שלנו עמדה בחלון ביתם ,כשהגעתי. ה בקומה השניה ואנחנו בקומה הראשונההיתה גרממנה שכרנו 
אך הוא התחיל להגיד לי משהו . הוא בא אלי וחיבק ונישק אותי" !ה כאןתמר, בוא מהר: " לבעלהעוקלה לצהחבקומה השניה ו

 לא .שהו ירד במדרגותימו מדרגות פתוחות ובבית הי ".אני לא רוצה לשמוע אני יודעת שכולם נספו: "אמרתי לוצרתי אותו וע
לית שקיבלתי וא שחורה עם אבן או-רק על היד שהייתה על המעקה וראיתי שעל היד הייתה הטבעת שליאלא הסתכלתי עליו 

 כעסתי שכן לא מספיק שהרגו את כל המשפחה שלי גם לקחו את  כשראיתי זאת מאוד.במתנה מדודה שלי בבת מצווה
אני .  זאת היתה אמא שלי–" !ושקהתמר": לפתע שמעתי שהאדם קורא ליאבל ,  ודחפתי את האדם הזה ממש,הדברים שלי

ולה היא רעדה כועמדתי נ ."ה שליתמר, ושקהתמר: "הייתי בטוחה שאני חולמת ומדמיינת דברים ואז שוב היא חזרה ואמרה
רוב בואני ) בגלל שהייתה חולה בצהבת(צהובה , לי שערותב, ורזה הסתכלתי עליה וראיתי אישה קטנה .ורצתה לחבק אותי
לא סלחתי  . קילו וצהובה39 הייתה במשקל אמא תמיד הייתה שמנמונת וכשחזרה ."כמה את מכוערת, אמא: "טפשותי אמרתי
ת כולם לאחר המלחמה כי לא היה לאן ללכת והקימו מעין אכסניה למי שחזר הקהילה היהודית קיבלה א.  עד היוםלעצמי על כך

  .    דירה הקודמת שלנו כשהגעתי לשםהיא נכנסה ל במקרה .מהמחנה ואמא גרה שם
אלו היו שלוש השנים .  שנים3ד של "לפני שלקחו אותם מהדירה שלנו אמא השאירה מכתב לבעל הבית שהיא חייבת לו שכ

 הם שמרו על הציוד שלנו .ולת הדירהכשאירה לו את תהיא במקום לשלם ה. ד"ולא יכלו לשלם שכ א אבאבהן גרו בדירה לל
  .שהו אחר גר בהיאבל כשחזרנו לא יכלנו לקבל את הדירה כי בזמן הזה מ

 בעלי. רכולם היו צריכים לעזו, אני הייתי ממחלקות האוכלו חילקו אוכל בחינם לכל היהודים הבבנין של הקהילה היה מנזה ב
 הוא תפס לי את הסינר וביקש .מנזהאכול בגיע להיה מא גר אצלו וגם הוא ווה, מצא בן דוד שהיה לו דירה, פיטר מקס, לעתיד

כך הכרתי ,  אמרתי לו שאין עוד והוא לא הפסיק לנדנד לי ובסופו של דבר נכנעתי והבאתי לו עוד.ממני שאביא לו עוד פלפלים
   .ו חודשים התחתנ3 לאחר .אותו

  
  

  יפעת אלקובי: ראיון
  2009אוגוסט . ירושלים

  



 

  קרן אלמוג: עריכה
  

 


	                                         "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 



