
 

  "ְ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
  יהודית  פרקש

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

     Vider וידר  וידר 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   עזיתבלו

      Pessi 18/06/1927 נ / ז     פסי  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Șimleu Silvaniei רומניה  'אז סלמחוז - שימלאו סילבאניי 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Șimleu Silvaniei  רומניה  שימלאו סילבאניי 
  : חמהלפני המל תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

 בית ספר                                 תופרת  
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  שימלאו סילבאניי

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  אושוויץ

                                                          :              ורמקום  השחר  :  תאריך השחרור
 14/04/1945 זלצוודל

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)דרך היםאם עלה ב (שם האנייה
  1961   
  
  
  

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(

 נפטרה יאמ .ותי שרהאני פסי יהודית ואח, ישראל  אחי חיים: ילדים במשפחה3היינו . אימי הייתה בתו של אליהו רוס האופה
הבן הראשון ליפנט נפטר מאדמת בגיל ,  ילדים3 םאלנה ונולדו להאבי התחתן בשנית לאישה בשם . 7הייתי בת כש 34בגיל 

החניכות באביב את  סיימתי ושימלאו סילבאנייבלמדתי תפירה אצל פרקו וייס  .וילדה בשם מלכה אברהם יעקבהאמצעי , 10
 .מלאת אושרהייתי ,  הפנגה שהיו שכרי הראשון36הבאתי הביתה את כש .17 לי מלאודיין לא  כשע1944

 .לאימי היו עוד שני אחים בשם יעקב וציון וכן אחות בשם זלדי
  

  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/יודנראטב

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
לא עזר ולקחו אותנו אחרי   אבי ודודי מוישי וידר אל היערות כדי למצוא מסתור אך בכל זאת זהברחו, בשעה מאוחרת בלילה

צופפו , לקחו מאיתנו את כל צורכי המזון .כמה ימים לגטו שבראשו עמד מפקד הגטו של יהודי סילאדי שהיה הגטו האיום ביותר
ביום ראשון של .  התנסיתי מאוחר יותרושגם ב, אושוויץבית חרושת ללבנים שבו התנאים היו גרועים מאשר משל אותנו בשטח 
ערכו חיפושים אצל כל אחד שמא . ליער האורנים של שומלו בשעה ארבע לפנות בוקר ולקחו אותנו הקימו אותנו, חג השבועות
איש  70 , בהמותרכבתבלי מזון ושתייה ולקראת ערב הוליכו אותנו אל , כל היום תחת שמש קופחתשם  ישבנו. הסתיר משהו

כאשר הרכבת . הצפיפות הייתה איומה חום בלתי נסבל ורעב. ד שלחו אותנו בקרון אל הבלתי ידוע"סיוון תש' בז .קרוןבכל 
שישה שבועות הייתי יחד עם אחותי .  עוד הספקתי לרוץ אליהם ולנשקם,הפרידו אותי מהוריי, וירדנו ממנהבאושוויץ  עצרה
 עשו, בסוף התקופה הייתה סלקציה. ההתכערות עד כדי כך שלא הכרנו אחד את השני, גזיזת שערות, רחצה עברנו, מינצי

 ותהליך מיון היה כרוך 1500 -היינו כ .כל אחת קיבלה שמלה, חילקו לנו בגדים, הפרדה ולקחו את המתאימות לעבודה
עבדנו . ו כל אחת מיטה משלהלזלצוודל ושם קיבלנ  שנשלחו500 -היינו כ. הפרידו בין אימהות לבנות בין אחיות, במתחים

התזונה הייתה דלה והעבודה הייתה קשה אבל .  שעות12כל אחת משמרת בת , במפעל ליצור תחמושת בשתי משמרות
 .שמחנו שיש לנו מקום עבודה מסודר

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה,  בריחה,חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
ת עקו כולם יצאו בהמונים ובצ.הייתה איתי סבלה אז מפורונקולוזהשאחותי  . ביום שבת הגיע יום השחרור1945 באפריל 14-ב

 .שער המחנה עמד טנק והצוות אמר לנו שהם מהוורמארכט מהצבאובהאמריקאים הגיעו " !השתחררנו, השתחררנו"של 
מסרו את זלצוודל לרוסים אך לבקשתנו העבירו .  ואחר כך תפרנו לעצמנו שמלות מבדי המצנחיםהאמריקאים חילקו לנו בגדים

ו אותן לארץ לבשבת אחרי התפילה הכריזו שירכזו את כל המשפחות ויע . בלזן–אותנו לידי האמריקאים שמיקמו אותנו בברגן 
 .ישראל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, ות צבאישיר, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 לאחר מכן. עבד בבנין במגדל העמק ואני טיפלתי בילדה לפרנסתיארנסט פרקש  י  בעל.10/07/1961הגענו ארצה בתאריך 
-ב.  לאחר שנתיים קנינו מכולת במרכז העיר ומכרנו אותה1970בשנת  .ס ובתור עוזרת בית מאוחר יותר"עבדתי במטבח ביה

אני עבדתי  .ל"אזרח עובד צהכד ועבהחל ללמשך שנתיים ומאוחר יותר " להבי ישקר"  עבד במפעליבעלו, נו לנהריהעבר 1972
ח כרמל "הבן הגדול שמעון אליהו פרקש עובד בביה,  ילדים2נולדו לנו  .תי לפנסיהפרש 58 שנים ובגיל 8בהסתדרות במשך 

 . מתכנת מחשבים נשוי ואב לארבעה ילדים ושתי נכדות,הבן השני חיים משה פרקש.  ילדים4 -ב לנשוי ואהוא  .טכנאי רנטגןכ
 .ח נהריה בקפיטריה"עבדתי בהתנדבות בביה.  התאלמנתי לפני שנתיים וחצי. נינים7יש לי , כיום אני גרה בנהריה
 אני ובעלי נושקיבל שנתרם הינו הכסףהכסף . ח כרמל למחלקת הלב"ח נהריה למחלקת מכון הלב ולביה"תרמתי רבות לביה

 .בשואה מגרמניהכפיצוי על סבלנו 
  
  

  בת שבע שלום: ראיון
  2009אוגוסט . נהריה

  
  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 



