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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  וידל

   :שם פרטי

  )אליז(עליזה 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  ברנז                                          

                                              בלועזית
bernaz 

 
 ELIZ:איתו נולדתישם פרטי 

                                                      

   בלועזית
                                          
:                     מין

  נ  
   :לידהשנת 

1932 
  :  עיר לידה

  ליאון                                                            

       בלועזית
         lion                                  

  :ארץ לידה

  צרפת

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  מרדכי בנז

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 אסתר
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

        ליאון      

   בלועזית
                     lion                    

  :ארץ המגורים

 צרפת
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 יסודי
   :המלחמהמקצוע לפני 

   תלמיד

                               

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

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                     ברחנו לקרפון  1942/1943ובשנת " לה פן"ואז הלכנו ל  1941גרנו בליאון עד

       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 לא

   בלועזית
                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                  לא                                                                            

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 בקרפון
  :  תאריך השחרור

1944  
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים (

  

 לא

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  לליאון -הבייתה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  
  

, רגינה : השנייה,  )ריבקה(הבכורה ויקי :,ילדים 4ההינו  ,אסתר ברנז -מרדכי אמא -אבא.גרנו בבית גדול. צרפת,בליאון נולדתי 
רוזה כהן  –חיה איתנו בבית אחות אבי  בנוסף לכך .מכרנו בגדים,היה לנו מפעל טקסטיל . חיים ויקטור  - עליזה ואחי–אני 

אמא הגדירה ,היא חיה איתנו  2ומאז שויקטוריה בת  בבית מכיוון שרוזה התאלמנההם חיו איתנו , ויקטוריה –והבת שלה 

  .ילדים 5אותנו כמו משפחה של 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

  
  

נמלטנו כל המשפחה מהגרמנים . 1941וליאון נכבשה ב 1940הגרמנים פרצו לצרפת ב 7יתי בת כשהתחילה המלחמה הי

אנשים התחילו להתלחש ואחרי ש)LA PEN(באנו לכפר לה פאן. נים סגרו לנון את הבית עם שעווההגרמ .והתחזינו לגויים
אבא שלי ,כדי להתקיים אבא החליף סחורה בשביל אוכל בשוק השחור .  1942ב) KARPON( ים הלכנו לקרפוןשאנחנו יהוד

  !וקליפות תפוחי אדמה, לרפתות וגונבים לפת ההינו הולכים . היה חי במרתף והיה יוצא פעם בלילה בשביל לנשום אוויר

מא הייתה לוקחת מהמחסן יקליפות תפוחי אדמה ואוכל שהוחלף תמורת בגדים שא,ככה עד סוף המילחמה חיינו על לפת 

  .שלנו

  

  היא גם ניסתה להריח אותנו לגבול לשוויץ,לחמה במחתרת נגד הנאצים היא נ,הייתה פרטיזנית ) ויקי(לה אחותי הגדו

  במקום האיטלקים שהעלימו עין תמורת שוחד היה חיילים נאצים , דיוק באותו היום שבאנו לברוח אבל ב

בריא  מהחוסר שנים בהרים בשביל לה 2תי יהילאחר סוף המלחמה  .שלהם מהדהדות באוזני" האלט"עד היום קריאות ה

  .יתיתזונה הנוראי שבו הי

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  
  

  בגלל שהם סגרו את הבית שום דבר לא ניגנב' ברוך ה, נו צריכים לפרוץ את השעווה יהיו,יתה חזרנו הב

  באנו לאוהל בבאר יעקב. ל נלקח במכסואך הכקנטינות  7 -אבא ארז את כל החנות ב

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  
  

   1952התחתנתי ב, לאחר כמה שנים עברנו לבית שהשכרנו מערבי , עבדתי שעות בגינות 16בגיל ,חיינו בעוני רב 

לצערי בן אחד , היה לנו שלושה ילדים . חלקי חילוף לצבא בחייל האוויר למדתי הנהלת חשבונות ביצורהוא עבד , יוסף בעליעם 

   שלי נפטר אבל ממנו יש לנו שלוש נכדות מקסימות 

  

  :המסר שלי 

  תמיד להסתכל קדימה כי אם מסתכלים אחורה את בדיכאון, לא לפחד כלל 

  

  

  

  2013דצמבר  ,נתניה: ראיון

  



 

  


