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

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה:

שם נעורים:

בלועזית
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שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה:
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מין:
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ארץ לידה:

בלועזית

שם פרטי של האב:

תאריך לידה:

צ'כוסלובקיה

שם פרטי ושם נעורים של האם:

וייס הנריך (יחזקל)
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה :

אידה נוי
ארץ המגורים:

בלועזית

Tserna

צ'רנה

צ'כוסלובקיה

מקומות מגורים בתקופת המלחמה (ישוב ,מחוז ,ארץ) :צ'רנה בצ'כוסלובקיה ,אונטרלוס בגרמניה ,אושוויץ בירקנאו בפולין
האם היית בגטאות? אילו ומתי? גטו סייליש באפריל 1944
מקום השחרור :ברגן בלז'ן בגרמניה
מקומות/מחנות בדרך לארץ:

צ'כיה ,גרמניה ,פירטאנבייר ליד מינכן ,צרפת עלייה ב'

תאריך השחרור15.4.45 :
שם האנייה (אם עלה בדרך הים):

שנת עליה:

יולי 1948

פניורק

קורותיה לפני המלחמה
צ'כוסלובקיה עד  ,1939לפני שנכנסו ההונגרים ,משתפי הפעולה של הגרמנים ,היה מקום נעים וטוב .היו לנו שדות עם
תירס ,שעועית ,ירקות ,פירות ,על גדר תיל היה ריבצ'ליך (פירות שאין בארץ) ,הייתה לנו אדמה עם שלושה בתים על אותה
חצר ,עופות ,תרנגולי הודו ,שתי פרות (לחמאה ,לחלב ולגבינה) .לא קנינו כלום ,היה לנו מכל טוב .היה יער ענק ליד הבית,
קטפנו פטריות שמנות וחומות ,ותותי שדה קטנים וטעימים .בבית הספר למדנו בצ'כית ובאוקראינית ,הכריחו אותנו לשיר
בנוסף להמנון הצ'כי ,גם המנון אוקראיני .האוקראינים הלכו עם דגל על הזרוע בצבע כחול וצהוב ,איימו הרביצו לנו
ואמרו" :אתם לא שייכים לפה ,תלכו כולם לפלשתינה" ,בהמשך גירשו אותנו מבית-הספר ,הייתי רק בת תשע כשהפסקתי
ללכת לבית הספר.
ברגע שההונגרים הגיעו ,התחיל הרעב ,לקחו לנו הכול .יום לפני שלקחו אותנו לגטו היה ערב פסח ,אני זוכרת שאבא שלי
לא הצליח להשיג אוכל ,ולא היה לנו קמח להכין מצות .לסבא מיכאל שהיה אז בן  ,67היה חשוב לספר לנו קצת מההגדה,
כדי שבכל זאת נרגיש קצת את חג הפסח .אז התחבאנו אתו ועם סבתא מלכה (שהייתה כבר עיוורת לגמרי) ,וסבא סיפר לנו
בסתר ,קצת מההגדה ,אחים של אימא שלי שמרו שאף אחד לא יראה אותנו ,כי פחדנו מהאוקראינים ומההונגרים.

קורותיה בזמן המלחמה
היינו בגטו בערך חודשיים ,והרעב שם היה קשה .ברחתי פעמיים מהגטו דרך ההרים אל שכנה נוצרייה טובה -מריה סמקס,
הייתי בת שש-עשרה .כשהיא ראתה אותי היא נורא בכתה ,שאלה על אימא ואחיות שלי ,היא הכינה לי מיטה וישנתי בה
כמו מלכה ,מאוד פחדתי לישון שם שיתפסו אותי ,אך היא לא ויתרה והבטיחה שתשמור עלי כל הלילה ,קמתי מאוד
מוקדם עוד לפני שהשמש יצאה ,היא נתנה לי בשק גבינות ,חלב ,קצת קמח ,וכל מה שהיה לה .עד שאימא שלי ראתה
אותי" ,יצא" לה הלב מרוב דאגה (היא הייתה רק בת  .36דבר שמאוד מעיק עליי מתום המלחמה ועד היום ,זה שאני לא
מצליחה להיזכר איך אימא שלי נראתה ,הפנים שלה נמחקו מזכרוני .את של אחי ושתי אחיות שלי כן זוכרת בערך).
הגרמנים בעזרת כלבים ורובים ,הכניסו אותנו כבהמות לתוך רכבת משא מסריחה .באמצע היה סיר מאוד גדול שבו עשו
צרכים .הרבה מתו בדרך .אני זוכרת את קולה של סבתא מלכה אומרת לדודה אסתר" :אל תשאירי אותי פה לבד" .את
כולם לקחו למשרפות ,אמרו להם שזו מקלחת ,אבל שמו להם גז.
כשירדנו מהרכבת מנגלה מיין אותנו עם מקל וכלב :ימין לעבודה ,שמאלה למשרפות.
באושוויץ הפרידו אותי ישר מאחים שלי ,מהוריי ,ומסבא וסבתא .היו שם שלושים בלוקים של אלף נשים ,וכל יום עשו
סלקציה ,תחת השמש עמדנו עירומים בטור .יום אחד המנגלה החליט שאני לא שווה ,והכניסו אותי למקום קטן עם חלון
קטן ,כך לעמוד עד למחרת עירומה ,דבוקה לעוד אנשים ,בלי אוכל ובלי כלום .בבוקר היו צריכים לקחת אותנו למשרפה.
ממול גרו הגרמנים ,ואנחנו שומעים מוזיקה ,הם אכלו ,והשתכרו .שמרו עלינו עם רובים שני נאצים ,אחד מכל צד .דודה
רבקה ראתה שהגרמני רחוק וקצת שיכור ,דודה רבקה הסתכנה ,באה אליי ואמרה" :תתקרבי לחלון ,תכניסי את הראש
מהר ,ותכניסי גם את הגב" ,היא עשתה מאמץ גדול להוציא אותי בכוח .חזרנו מהר לבלוק ,אחד השומרים הבחין במשהו
חשוד ואמר" :מי היה בחוץ?" ,אם לא תגידו אני אהרוג את כולכם .חזרנו שוב ושוב ואמרנו" :אף אחד .לא יצאנו לשום
מקום" ,וכך הצלחתי להישאר בחיים .למחרת בסלקציה ,דודה רבקה צבתה אותי בלחיים ,כדי שהלחיים שלי יהיו אדומות
ואראה בריאה ,ובזכותה עברתי את הסלקציה.
במשך תקופה הלכנו ברגל  15ק"מ ליער ,שהנאצים רצו להפוך אותו לשדה תעופה .נדרשנו להוציא את השורשים
מהאדמה ,זו הייתה עבודה סיזיפית וקשה .כשסיימנו לעבוד נעמדנו בשורה ,והגרמנים ספרו אותנו .בדרך חזרה מהעבודה
חיפשתי פטריות לאכול ,טעיתי בדרך ואיחרנו .הגרמנים שמו לב שחסרים כמה ,הכלבים חיפשו ומצאו אותנו ,הנאצי אמר:
"את זה אני מוכרח לספר לקומנדנט (הממונה עליי)" .ואז לפני כל השורה ,השכיבו אותי על מיטה ,נאצי אחד עם קורבץ'
(שוט) היכה אותי מכות רצח ,שמו אותנו עירומים בתך צינוק עד הבוקר ,וגם לא קיבלנו שתייה בערב.
מאושוויץ העבירו אותי לאּונְ ֶט ְַרלּוס בגרמניה ,שם מילאתי פצצות והובלתי אותן בעגלת ברזל כבדה לפינה (חמישים מטר
בערך) ,לא פעם כמעט התעלפתי .היה שם ורמך זקן וטוב לב ששמר עלינו ,בערך עשר פעמים בבוקר ,קרא לי בגרמנית:
"בואי ילדתי ,שבי בפינה" ,נתן לי לאכול כריך קטן משלו ,ושמר שהגרמנים לא יראו אותי אוכלת .הוא ריחם עליי כי הייתי
הכי חלשה .לדודה רבקה היה מגלה את הסודות ,בדמעות אמר" :עוד מעט אתם משתחררים ,תחזיקו מעמד"(.אחרי
המלחמה חיפשתי אותו ,יחד עם דודה רבקה ואסתר ,ולא מצאנו ,כל-כך רציתי להודות לו על כך שהציל את חיי).
קורותיה מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
שחררו אותי יחד עם דודה רבקה ודודה אסתר .ניסינו להגיע הביתה ,לראות מי עוד נשאר בחיים ,הייתה בנו תקווה ,לא
רצינו להאמין שאת כולם חיסלו .מגרמניה הגענו לצ'רנה עם משאית ,רכבת ,בדרך לא דרך .הגענו הביתה ולא נתנו לנו
להיכנס לבית הגדול שלנו ,הלכתי לבית הקטן ,ראיתי שם את אבא שלי ישן ,כשהוא התעורר בכינו ולא ידענו מה לעשות
מרוב אושר ,בכינו וצחקנו יחד ,אני זוכרת שאמר" :איזה מזל מאלוהים שלפחות ילדה אחת נשארה לי בחיים" .עד
שהגעתי הוא שתה לשכרה כל יום כדי להדחיק את האובדן ,כששבתי הביתה חדל לשתות אחרי מספר ימים .אבא שלי רצה

לקחת חזרה את הכספים שהגויים היו חייבים לו.
מיכאל פוקס היה קרוב משפחה רחוק שלי ,תמיד הכרתי אותו ,תמיד הוא היה
שולח לי שרי מאוד גדולים וטעימים מהגן הענק של משפחתו ,הוא היה בחור
ישיבה ,מאוד דתי עם פיאות ואסור היה לו להסתכל עליי אפילו .כשהוא שמע
שאני חיה ,הוא הגיע לבית שלי ,כמובן שמאותו רגע לא נפרדנו ,עשו לנו מסיבת
אירוסים כמו חתונה בחצר ,עם חלות ועופות .אבא שלי העביר אותנו לרומניה,
עשינו חתונה יפה ,כל הסביבה באו ,אבא שלי שילם על הכול .אחרי החתונה חזר
הביתה ,חיכיתי שאבא שלי יגיע שוב לרומניה  ,אבל הוא התעכב הרבה זמן (לימים
אני יודעת שזה בגלל שרצה להתחתן  ,היה בן  45בסה"כ) .בעלי ואני עברנו לצרפת,
שם חיכתה לנו אניית מסע " ָפ ֵרנְ יוׂק" שלקחה אותנו לנמל חיפה – עליה ב' לארץ.
בהתחלה סבא לא רצה לבוא לארץ ,הוא רצה לאמריקה לדוד שלו ,שאמר לו רק
שנבוא והוא ידאג לנו .התעקשתי על ארץ ישראל .לבסוף ,בכדי לרצות אותי ,סבא
רשם אותנו לישראל ,קפצתי עליו מרב אושר ונישקתי אותו .כל הדרך באנייה
הקאתי ,עברו כמה ימים טובים עד שהגענו ,וסבא אמר לי" :רייזלה ,רואים כבר
את חיפה" ,רצתי לראות ביחד אתו והייתי מאושרת!
חייה בארץ
ירדנו מהאנייה בצורה מסוות .שאלו מי רוצה לנסוע לנהריה? זה מקום קיט מאוד יפה ,בגליל ,מיושב ביקים .סבא אמר
אנחנו רוצים ,שמו אותנו על מכונית משא עם שתי מיטות ברזל ומזרון ,נתנו לנו סיר קטן ,שתי צלחותְ ,פ ִרימּוס (כמו גז,
אבל זה על נפט) .אני עבדתי במשך שנתיים ,בבית חרושת שממלאים בקבוקים של סודה .לא הלכתי ללמוד כי רצינו כסף
לריהוט ,וככה לאט לאט התקדמנו .שבע שנים לא יכלתי ללדת ,כי בגרמניה שמו לנו ברום .בשנה השמינית סוף סוף יהודית
נולדה ,הייתי בת  26וחצי ,אחרי ארבע שנים נולד דובל'ה .אח"כ עבדתי בהכנת חמאה וגבינות בבית חרושת של שטראוס,
היו מאוד מרוצים ממני ,עבדתי קבלנות והרווחתי יותר מסבא .סבא עבד בסלילת כבישים ובהמשך התקבל למשרת מהנדס
בדואר .בהמשך עבדתי במלצרות ובמטבח במלון עדן ,אח"כ במסעדה על חוף הים ,קנינו את מלון השושנים ובסוף קנינו
חנות לחומרי בניין ומשם כבר יצאנו לפנסיה.
היום אני סבתא גאה לארבעה נכדים ,ארבעה נינים (החמישית בדרך) ,אני מתגוררת בדיור מוגן .הולכת לחוג התעמלות,
וטאי-צי ,ונהנית ממה שאפשר.

בתמונה ביתי יהודית צפריר ובני דב פוקס ז"ל.

בתמונה :בעלי המנוח ,מיכאל פוקס ז"ל ואני.

מימין נכדתי אורטל ,נכדי סער ,אני ,יהודית ביתי ,מירי נכדתי.

עם ביתי יהודית ונינותיי המתוקות :לינוי ואגם.

עם מירי נכדתי ,בעלה עידו ,והנין המתוק -טומי.

בתמונה :מיכאל כהן הנין המתוק שלי שנקרא על שם בעלי המנוח ,פנינית נכדתי ,נינותיי לינוי ואגם ,נכדתי
אורטל ,ביתי יהודית ,מאחור נכדי סער ובחולצה הירוקה מטר קרוב משפחה.

מימין :עידו (בעלה של נכדתי מירי) מחזיק את טומי ניני ,ביתי יהודית ,נכדתי אורטל ,נכדתי מירי ,אני.
בשורה שניה בנימין צפריר (אביו של חתני אבנר) ,אבנר (בעלה של ביתי יהודית ,חתני).

מימין :עידו (בעלה של נכדתי מירי) מחזיק את טומי ניני ,נכדתי מירי ,רוני( בעלה של נכדתי פנינית) ,פנינית נכדתי ,ביתי יהודית,
אבנר חתני .בשורה שנייה :אגם ,לינוי ,מיכאל.

משפחת כהן היפה :פנינית נכדתי ,רוני בעלה ,נינותיי:
לינוי ,אגם ומיכאל.

משפחת שטיין היפה :נכדתי מירי ,בעלה עידו וטומי ניני.

