
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  אסתר :שם פרטי  קאופמן : שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
   Greenfeld                                                        גרינפלד : המלחמה או בתקופתה

  גרינפלד:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 02/06/1930   :לידה נ    Eva                                                                         אוה: המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתמקום לידה                                                              
Kothay, Svolech                'סבולץמחוז , קוטאי):   מחוז, ישוב(

  הונגריה :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  מולבין מיזליק:נעורים של האם חיים- שמואל:של האב

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

   בלועזית                                                                   מקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Kothay, Svolech                                          'סבולץמחוז , קוטאי):       מחוז, ישוב(

  הונגריה :ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  :או בתנועה חבר בארגוןמקצוע לפני                                
   ני עקיבאב                     תלמידה:  המלחמה  בית ספר עממי: לפני המלחמה

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

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                   בודפשט?   אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                  ?       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                        בודפשט:  מקום  השחרור
 

תאריך השחרור  
19/1/1945 

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

  מחנות/מקומות  :העליה שנת
1948 

   
            :בדרך לארץ

  

 אנטוניו סנט : שם האנייה

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


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

  בעלתתהמשפחתי הי .ייםתגדול ממני בשנההיה לי אח  ואבי היה תלמיד חכם. בהונגריהכפר קטן ויפיפה , קוטאיבנולדתי 
אמי לא יכלה להתמודד .  חודשים התייתמתי מאבתשעהבגיל  . המשפחה של אמי גרה באותו הכפר.שטח אדמה קטןמכולת ו

הילדות שלי בבית  . יהודים5 תלמידים מתוכם 25בכיתה היו , למדתי בבית ספר הונגרי .עם המצב לבד לכן עברנו לבית סבי
ומספר לי סיפורים מהתורה שאותם לא  וסבי היה מושיב אותי על ברכי .הדודים פינקו אותי מאוד. אושרתסבי הייתה מאוד מ
הרגשתי גם אנטישמיות מצד  .חלק מהמורים היו טובים וחלקם הפגינו כלפינו אנטישמיותבבית הספר  .למדתי בבית הספר

  .אך עדיין הרגשנו מאושרים כמשפחה, הילדים
  

  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 

כל האושר וכל התוכניות נגדעו בגלל  .ב לדודי"תה אמורה לעזוב את הונגריה ולנסוע לארה משפחתי הי1939בשנת 
 כיםרמצאת ה .מכור בחנותותר לשמ מצרכיםרשימת  הקציבו לו.  את רשיון העבודה של סבישללוההונגרים  .המלחמה

בבודפשט .  עברנו לבודפשט12בהיותי בת  .כמו כן הרגשנו אנטישמיות מהתושבים המקומיים .ליו למכורעהחשובים אסרו 
 רו לייצבבית חרושת דו נאלצתי ללכת לעב13בגיל  .רצו להשכיר לנו דירה יהודים לא בגלל היותינו, נדדנו מדירה לדירה

וחויבנו לצאת החוצה להצטייד במזון שעות קצובות נקבעו ,  איסור מוחלט להסתובב חופשי בעירלינועחל  .פותקופסאות לתרו
 לתי לצאת לעבודה ולחזורויכבאמצעותו , לי היה אישור עבודה .סומנו בטלאי צהובהיהודים בתי גם  .לענוד טלאי צהוב

כל מי שחשדו בו  עצרוההונגרים  . עבור יהודיםנת למסוככהברחובות הפ הליכהה . למשפחתיהיה לנו כסף עשיתי קניותשוכ
הגרמנים  .הוקם גטו באזור בו התגוררו יהודים 1944נת שב. נורה במקום, הציג תעודהמי שלא .  תעודותכיהודי ודרשו לראות

רבים נורו על שפת הודים  י.אותם למחנות עבודה ולמחנות ריכוזוהעבירו מביניהם  בחרו את הצעירים , העיריהודיאספו את 
לא תמיד .  אני ועוד בחור יהודי הוצאנו יהודים מהגטו כדי להצילם והעברנו אותם לקונסוליה של שוויץ14בגיל  .נהר הדנובה

  . הגרמנים הקדימו אותנומאחר והצלחנו 
כדור והזזתי את ראשי שכאני ניצלתי בנס בשבריר שניה  ולמזלי הגרמנים ירו ללא הבחנה. יהודיםהייתי עדה להרג רב של 

ללא וללא מים במרתף טופפנו הצ. התגלה על ידי הגרמניםו  במרתף ששימש מקום מחבואהתרחשהנס . כמעט פגע בי
אותם על הקרשים ולבשנו את ישנו , בכינים בראש וגם בבגדיםהתמלאנו . כדי להתרחץ שיפשפנו את עצמנו בשלג ,חשמל

הגרמנים  החליטו 1944בנובמבר  .פחד תמידיברעב וביינו ח. פעם ביום אכלנו קערת אפונה דלילה. בגדים ביום וגם בלילהה
מקום המסתור שלנו ואז התערב אחראי .  של כמה מאות יהודים על המשאית כדי להעבירם למחנה השמדההלהעמיס קבוצ

טוסים הפציצו אותנו המ .לקחו אותם לבית סוהר והרגו אותם. שהם בחרוחשובים  אנשים שרהע רמנים לקחו במקומםגוה
הגרמנים פני מהפחד .  הבנו שנגמרה המלחמה.  נכנס השומר וצעק שהגיעו חיילים רוסים1945 לינואר 19-וב ביום ובלילה

   .לא יגעו בנו שכדיאנחנו התחפשנו לנשים זקנות  .בזזו ופגעו בנשים שהרוסיםפני התחלף בפחד מ

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

את החנות שהייתה מחדש פתחתי לפני המלחמה ומלבית שלנו , י לכפר הולדתחזרתי עם אמי ואחיבתום המלחמה 
נערכה ש להכשרה הצטרפתיתי את לימודי ו סיימ1945בסוף . בערב למדתי באופן פרטי כדי לסיים את הלימודים .בבעלותינו

 מאוד אינטנסיביים הלימודים היו .למורותלסימנר נשלחתי . ת המלחמה והכינה אותנו לעליה לארץלצעירים יהודים ששרדו א
 שישיםאחראית על קבוצה של כ עבדתי במוסד לימודי בבודפשט 16בגיל  .אותם סיימתי בהצטיינות,  חודשיםלושהשבמשך 

מוסדות לניצולי שואה ברחבי לפתיחת אגתי ד .בערבים המשכתי ללמוד בסמינר למורות. אחרי השואה נאספוילדים יתומים ש
   .הונגריה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 . שניםרבעא במשךעם הגרעין בניר גלים התגוררנו  .קיבלנו הודעה שהגרעין שלנו עולה לארץ, לאחר נישואיי, 1948 שנתב

ולדו לנו שני ילדים נ . שנה30אני ניהלתי גן פרטי במשך .  בקרית אתא"אתא"ניהל את החנות ו בעלי נלחם במלחמת השיחרור
   . שנים ממחלהחמשכ בטרם עת לפני לצערי הרב איבדתי את בתיאך  מוצלחים מאוד

  .ממה שאני עושהאני מתנדבת בקהילה ויש לי סיפוק רב  . נכדים והרבה נינים9נו יש לכיום , משפחה למופתהקמנו 
  
  

  רחל טרבילו :ראיון
  2011אוגוסט . אתאקרית 

 


	                                          "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 



