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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  וויס :שם משפחה
  

  יוסף :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  וויס  :איתו נולדתישם משפחה 
  

  בלועזית

  יוסף :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
                                          
:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

30/10/1933 
  סטמר אקוריטו: עיר לידה

  

  בלועזית
                                           

  הונגריה :ארץ לידה

 
  אברהם :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  פאני קליין :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
       סטמר אקוריטו: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  בלועזית
 

  הונגריה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  חדר

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

 
  

  :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )העיר או האזור ושם הארץשם (

                                                                                       
   בלועזית לאגר: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  טרזנשטאט , ברגן בלזן, דבצן

  

  בלועזית
  

  :כי הנך אדם חופשי המקום בו נודע לך

 טרזנשטאט
                                                             

  : תאריך השחרור

 8/5/1945 
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  הונגריה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
 

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

  גלילה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

לו והיה לו 'שהיה אדם גבוה עם מבנה גוף כמו של הפסל של מיכאלנג, וגדלתי אצל דודי 7או  6הייתי אז בן , בתור ילד אני זוכר

האנטישמיות כבר פעלה בהונגריה ובמיוחד בכפרים קטנים שלא ידעו בדיוק למה אבל בכל זאת שנאו אותנו בגלל . זקן ארוך
  . שהיינו יהודים

היו לי פאות והייתי , כמו לכל יהודי. בתוך כפר זה היו עשר משפחות יהודיות אבל למדנו יחד עם הנוצרים .'שם הלכתי לכיתה א

על . ובדרך עברתי דרך כנסייה, יום אחד סבתי שלחה אותי להביא חלב מהשכנה שגרה לא רחוק. הולך לבית הכנסת עם סבי
בעודי עובר ליד הכנסייה ומאחר והייתי ילד עם . מולו כולל אותי הכנסייה היה פסל תלוי של ישו וכל מי שעבר היה צריך להצטלב

  .אחר כך המשכתי ללכת ולבכות. באו והרביצו לי וקרעו לי את הפאות, פאות
הפאות  ותמיד זכרתי שקורעים לי את, כשהייתי קטן למדתי אצל סבי במקום ללכת לישיבה והוא לימד אותי שישו היה יהודי

" ?למה בגללך מרביצים לי ככה"חזרתי בוכה עם כד החלב ונעמדתי מולו ואמרתי לו . שפחה שליבשביל ישו שהוא חלק מהמ
ביום ראשון הלכתי לבית הספר הוא . הכומר ראה אותי. אבל אני פספוס קטן ולא הגעתי אליו עם החלב, והעפתי עליו חלב מהכד

והוא לקח גרגירי תירס ופיזר אותם על " ה לך עכשיותראה מה יקר, אתה זרקת חלב על ישו, בוא הנה יהודון מסריח"אמר לי 

כל ילד שנכנס או יצא בהפסקות ירק עליי . הרצפה בפינה ובמשך כל שמונה שעות הלימודים הייתי צריך לכרוע ברך על הגרעינים
  .ונתן לי בעיטות

  

  לחמה י על קורותיך בזמן המ/נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
 ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  
התחלנו בכפרים באוסטריה שם השתמשו ביהודים לעזרה בחקלאות . מהכפר שלחו אותנו למחנה ריכוז ומשם ברכבות לגרמניה

קרוב יותר למחנה ההשמדה , מאז עברנו ממקום למקום. גם אני עשיתי את העבודה הזו בתור ילד. לגרמנים במחנות העבודה
שמו את כל היהודים , באותו זמן כבר ידעו בכל העולם מה קורה. ד לפיצוץברגן בלזן ומשם לקחו אותנו לטרזנשטאט שהיה מיוע

  . כדי שהאמריקאים ישמידו את הטנקים גם ישמידו גם את הרכבות, ברכבות ולידן טנקים ואמצעי לחימה
חיינו כל  ,בתור ילד לא היה זמן לחשוב על הילדות. היינו במחנה עבודה ובמשך שנה לאחר מכן היינו במחנה השמדה 1944עד 

באחת . אתה כל הזמן נמצא במצב של תלות במישהו אחר, חיפשנו כל הזמן את קרבתם של ההורים. הזמן בפחד וחוסר וודאות

  .וראינו משם מטוסים מפגיזים, טרהאני לא יודע לאיזו מ, הפעמים לקחו את כל הילדים ליער
ההפצצות שמתרחשות בברגן בלזן ואמרו לנו להתלבש ולחזור וכנראה ששמעו את , יום אחד הוציאו את כולנו ואמרו לנו להתפשט

היו במים גם קליפות תפוחי אדמה ומדי , אני זוכר שעמדנו בתור כדי לקבל מים של סלק. אני לא זוכר הרבה מהגיל הזה. חזרה

ן הצלב האדום היינו מיועדים לעסקה של החלפת שבויים בי, לפי השמועות, לקראת סוף המלחמה. פעם גם אצבעות של ילדים
  .החלפת יהודים בתמורה למכונות מלחמה מהאמריקאים. לגרמנים

, אחד בגילי ואחד בגיל אחי, לדודי היו שני בנים. כי אני לא הגעתי לאושוויץ, בתחילת המלחמה היה לי יותר מזל מאשר לדודי
החליפו אותו ושרפו גם , ם חודש בעבודהששמי שהצליח לשרוד ש, בקרמטוריום היה חוק. ואותם ביחד עם האישה לקחו לאושוויץ

. ואז החליט שהוא מוכרח לברוח, הוא ראה את גופת אשתו וילדיו על הסרט הנע שנכנס לתנור, לפי הסיפור שלו. אותו בכל מקרה
הוא התחבא בתוך העפר וכשהגיעה מכונית שלקחה את העפר ביחד . העבירו אותו לתהליך פינוי העפר בצד השני של התנור

הוא חיכה לנו . ביחד עם הפרטיזנים הוא הצליח לחזור להונגריה בתור חייל רוסי. ליער וכך הגיע לפרטיזנים ונצלחם לצידם איתו

  .הוא היה דמות חזקה בעבורנו ושמר עלינו מהנוצרים והצוענים. בבודפשט מכיוון שראה אותי את אחי ואת בן אחותו ברשימות
  

  ועד עלייתך לארץ  י על קורותיך מתום המלחמה /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
  

ידעתי שרוצים להשמיד . רעב והפצצות, סבל, כל מה שהכרתי היה פחד. כשנגמרה המלחמה הייתי בן עשר ושקלתי עשר קילו
אבל  11:00לפי מה שאני יודע היו אמורים לפוצץ את המקום בשעה . אחרי שהשתחררנו בטרזנשטאט נכנסו הרוסים. אותנו

לאחי גם היה טיפוס ולקחו אותו . היא סבלה מטיפוס, רה במיטה ליידיבאותו הזמן אמי נפט. הרוסים כבר נכנסו 10:00בשעה 
כנראה , מאוות רגע לא ראיתי אותה. הגרמנים מיד לקחו את הגופה, כשהרוסים נכנסו וראו שאני בוכה ליד אמי. והוא נעלם

  . ששרפו אותה

הייתי חולה במחלת . בתלבושת צבאיתעם כניסת הרוסים הגיעה גם רופאה רוסייה בריונית . את הילדים שחררו וכולם רצו
היא הלבישה אותי היטב . והיא ממבט ראשון החליטה שהיא חייבת לטפל בי, כשהבטן מנופחת, ביאטרה, הילדים שלא אכלו



 

יום אחד הלכנו ברחוב וראיתי . היא ניסתה לדבר איתי רוסית למרות שלא ידעתי. ולקחה אוית איתה לכל מקום ונתנה לי לאכול
כדי " פמיליה פמיליה"צעקתי לה . הולך ממקום למקום ומחפש אוכל, וסה בשמיכה ובידו קופסה של מלפפון חמוץאת אחי מכ

  . והיא לקחה גם אותו ובהמשך מצאנו גם את בן דודנו, שהיא תבין שהוא אחי
ריכזו אותנו . מץ אותםב וקנדה שלא היו להם ילדים והם הסכימו לקחת ילדים יהודים ולא"ינט ארגן משפחות עשירות מארהו'הג

, שלימים בנה את קיבוץ עומר, ליח היה אליעזר שדהשה, זה היה מחנה ציוני. במחנה ילדים כדי להסדיר את פרטי האימוץ
. למדתי בחווה לעבוד בחקלאות, הייתי אצל דודי 1949עד  1945מאחר ומ. ותפקידו היה לשלוח את הילדים לארץ ולא לקנדה

ואז החלטתי , סיפרו לי שילדים היו מגדלים גזר ופרחי רקפות שארץ מולדתו היא ארץ ישראל. צריכים בישראל זה בדיוק מה שהיו
  . שאני נוסע לישראל

  

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

 ):לדורות הבאים
  

הגענו לקיבוץ גבעת חיים לכמה ימים ולאחר . גרעין של דור הבונים, הגענו בגרעין של נוער מהונגריה. 1949בשנת הגעתי ארצה 

אני ואחי הגענו יחד לארץ ובהמשך הוא נשאר בגרעין של קיבוץ גבעת . מכן העבירו אותנו לקיבוץ מנרה והייתי החניך של רבין
 1/3/1952ב. יצאנו ביחד להקים את קיבוץ יטבתה 1951ב, שם חנה סנש הקמנו את קיבוץ יד חנה שנקרא על 1951ב. חיים

ירדתי לנגב לגור בבאר שבע . כיה והקיבוץ הפך להיות קומוניסטי בצורה פנאטית ואני לא רציתי להישאר שם'הייתה פרשת צ
  .המפעל ועבדתי שם במפעל הפוספטים עד לפני עשרים שנה שיצאתי לפנסיה וזאת למרות שהגעתי לתפקיד מנהל

בתי סיימה לימודי אחיות ורצתה להמשיך בתחום הרפואה והייתה גם בשירותה הצבאי קצינת . בני מהנדס שמתגורר כיום בעומר
  .בתי השלישית מורה במקצועה. היא איננה כיום בן החיים, עקב אירוע טראגי שקרה בזמן שירותה. רפואה

הייתי מוכרח גם להיכנס לבית הספר בו למדתי ומצאתי את קבר אבי , אחרי שכבר חייתי בארץ ישראל, כעבור הרבה שנים
, כמובן, הלכתי לשם. זכרתי שהבית היה עם גג של קש ונצא ליד פסי הרכבת. דודי עבר לאמריקה ומכר את הבית. ונסעתי לשם

הוא אמר שאינו ? בחור ושאלתי אותו האם בעבר זה היה הבית של מוזס קלייןיצא אליי , דפקתי בשער. ומצאתי בית שונה לגמרי
שאני בן , אמרתי לה שכן" ?היהודי הזה"אמו יצאה ושאלתי אותה את אותה שאלה והיא השיבה לי . יודע אך ישאל את אמא שלו

את הילד היהודי שתמיד הרביצו שאלתי אותה אם היא זוכרת . 1933שאלתי אותה מתי היא נולדה והיא אמרה בשנת . הדוד שלו
נעים , אבל זה אני, אני לא מאשים אותך"ואמרתי לה " כן אבל אני לא אשמה"היא אמרה , לו וירקו עליו כשכרע ברך על התירס

יש לי " - כפי שאמר טומי לפיד. אבל לי כבר לא הייתה אמונה" בוא נשמור על קשר,היא בכתה ואמרה לי . והושטתי לה יד" מאוד
  .למרות שאני בא ממשפחה מאוד דתית, אז גם לי יש, "עם אלוקים חשבון

  

  

  2011ינואר , באר שבע


