
 

  "ְ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

  וייס :שם משפחה

  

  לאה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

                                     Liberman בלועזית  ליברמן: איתו נולדתישם משפחה 
 

  אירנה :איתו נולדתישם פרטי 

  

:                     מין                          Erena בלועזית

    נ/ז
 :לידהשנת 

22.11.1926 
  ורשורץ :עיר לידה

                                                              

  Varshorz בלועזית

                                           

  רומניה :ארץ לידה

 
  ליברמן :שם פרטי ושם נעורים של האם  יוסף :של האבושם משפחה  שם פרטי

 
                                             ורשורץ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  Varshorz בלועזית

 
  רומניה :ארץ המגורים

 
  כיתות 7 :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

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

                                                                                       
  שומיו'סילדג ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  ברגן בלזן, רייכנבך, אושוויץ
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                ברגן בלזן :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  15.4.1945:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

או  בריחההשתתפות ב, במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, בהתנגדות

  

  

כיתות  6למדתי . היה לנו בית חרושת לקמח, היינו משפחה אמידה שחיה טוב. המלחמהגרתי עם משפחתי ברומניה עד פרוץ 

  .ברומנית ועוד כיתה נוספת בהונגרית

בזזו את כל רכושינו , ואותנו לקחו ומסרו לגרמנים 1940השנה . ההונגרים באו אלינו לרומניה, קראו לי אירנה, 16הייתי בת 

 אסביב הבית כבר היו הרבה מאוד חיילים ול. משפחתי הייתה אמידה מאוד, ה רכושהרב, מפעלים, היו לנו חנויות. ועסקינו

היינו שם , והובילו אותנו לגטו בטרנסילבניה, סבתא סבא ההורים בני נוער, העלו את כולנו על עגלה. הייתה אפשרות לברוח

ידעו שאנחנו , צו לבזוז את השלל שלנורצו לדעת על רכושנו ור. חקרו את כולם והכו אותנו קשות. חודשיים ועברנו מרורים

  . הרגשתי קושי רב ולא יכולתי לשאת את הסבל. עשירים

את הזקנים שמו בצד אחד ואת הצעירים בצד  ,פיצלו אותנו. נכנעתי לגרמנים והרגשתי שאין מוצא, לקחו אותנו ישר לאושוויץ

כיום אני לא יודעת כלום על . י וכך נפרדה המשפחהאמא ביקשה מאחותי הגדולה לשמור עלי. את כל בני המשפחה פיצלו, שני

יש מסיבה עם "עבדו עלינו ואמרו לנו . אחר כך רצו לקחת אותנו לעבודה, גזרו את שערינו, החליפו לנו את הבגדים. משפחתי

קום עבודה נכנסנו למשטר קשה מאוד ואחר כך רצו לקחת אותי למ, הובלנו לבלוקים. ובעצם רק הובילו אותנו לעבודה" מוזיקה

  .היא התענינה וחיפשה אותי עד שבאחד הימים מצאתי אותה. אחותי לא ידעה מה קורה איתי. בלי אחותי -אחר

הם אהבו את האנשים הצעירים . עד שהפציצו אותו שםעבדנו  ,רושת ברייכנבאךאת אחותי זה היה בבית ח מצאתיכש

אני הלכתי והיו שהלכו ברגל . רי ההפצצה העבירו אותנו למקום אחראח. וניצלו אותנו לעבודה, והבריאים וגם נשים בעיקר יפות

נלחמתי . לא רציתי להיפרד ממנה בשום אופן, אחותי חלתה ורצו לשלוח אותה. ישבנו זמן מה בבית. עם אחותי החולה ברכבת

לברגן בלזן שם אחר כך נלקחנו . חטפתי סטירה מהמפקדת שרצה שאשאר כי אני בריאה ומועילה להם, כדי להישאר איתה

  .היה שם זוועה. שם הייתה גם דודה שלי עם ארבע בנות שמתו שם. מלא לכלוך וכינים, היה מוות

שלוש , סבא וסבתא שלי מצד אמא. נשרפו, כולם הלכו ולא נשאר להם זכר, בזמן המלחמה נספתה כל המשפחה של אימי

  . ושלושה אחים שלה, אחיות של אמא

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

הלכנו ערומות ונכנסנו לחדר של בחורות חולות מאוד , אחותי הייתה מאוד חולה. השתחררנו משםאנחנו ונכנסו האמריקאים 

הייתה מלחמת קיום , הוגבלנו לכמות קטנה של אוכל בתוך ספל. הייתי יחסית בריאה ויכולתי לעזור ואני לאה קראו לי אז אירנה

ואני טיפלתי  ישנו על הרצפה ללא מיטות, אחר כך הגענו לבית חולים ואחותי טופלה שם. על האוכל ואנשים מתו מרעב

  . בבחורות שמתו לי בידיים

  .הייתי עם בן קטן שנולד ברומניה. והכניסו אותנו לקפריסיןבדרך לארץ הבריטים הורידו אותנו מהאונייה 

  



 

המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

המחנות הגענו לרומניה שאז הייתה שייכת מ. ושם היינו במחנה ןעצרו אותנו בקפריסי, עליתי לארץ באוניות 1947בשנת 

אחותי ואני לא נפרדנו עד שאני עליתי לארץ והיא , שיחדנו עורך דין בחזיר גדול על מנת שיאפשר לנו לצאת מהארץ. להונגרים

תי היי"היא מציינת " את יפה לאה"היא אישה יפה ונעימה וכשאומרים לה , לאה חיה היום בדיור מוגן בנהרייה. הגיעה אחריי

 .היום אני אמא וסבתא לנכדים ולנינים". יפה והגרמנים אהבו בחורות יפות

  

 

  רכי'שושנה צ: ראיון

  2011 מאי, חיפה

  


