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  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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ויינגרטן :שם משפחה
  

  דבורה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהטים אישיים לפני פר                                  

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

         פיקסלר :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                     

  :שם נעורים
 

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                            

   בלועזית
                                               

:                     מין
 נ

   :לידה תאריך
23.12.1925 

  ה'בוסליצנו  כפר ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

   בלועזית
                                                           

  כוסלובקיה'צ :ארץ לידה
 

  פינחס :של האב שם פרטי
  

  שרה פולק :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  ישהשל הא שם נעורים
 

                                                        ה'בוסליצנוכפר :  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   בלועזית
                                          

  כוסלובקיה'צ :ארץ המגורים
  
 

   בית ספר :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

     כוסלובקיה 'נובסליצה בצ): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
         מטילסקה בהונגריה ?אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

                                                                                             )מחנה נאצי(ראונבריק בגרמניה    ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                    גרמניה, ליפציג:    מקום  השחרור
 

  :תאריך השחרור
  1945,פרילא סוף

 



 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 בגרמניה םאמריקנימחנה של  - פוקינג

  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   מחנה  עקורים פוקינג 

  
  

  ישירות מפוקינג לישראל :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  :עליה שנת
1948  

 

  :)רך היםאם עלה בד( שם האנייה
  לא זוכרת את השם

  
  

  קורותיך לפני המלחמה 

  

  

 2- אחים גדולים שהיו בישיבה ו 4: ילדים 6כ "סהואמא , אבא . נפשות 8בת כוסלובקיה למשפחה 'גדלתי בכפר נובוסליצה שבצ

רות מטעי תפוח עץ ומשק עם פ, ידול בשדותג - המשפחה עסקה בחקלאות .ייתי בין הקטנותאני ה - אחיות קטנות שעזרו להורים

  .תה לנו גם חנות למכירת תירסיהי .ועגלים

עזרתי להורים . היו לנו שיעורים) 12:00-13:00(הצהריים ר עד הלכתי אליו בבוק -)גויים ויהודים(למדתי בבית ספר מעורב 

  .במשק

מרבית המסחר היה מרוכז . היהודים בכפר היו יחסית עשירים .משפחות של גויים 500-משפחות יהודיות וכ 70-ו כבכפר הי 

  .אצלם

  

  

  קורותיך בזמן המלחמה 
  

 
  .כשהמלחמה פרצה 1939בשנת  14הייתי בת 

לקחו אותנו  1943/1942. ותנו לגטו מטיסלקה שבהונגריהאלקחו  –כוסלובקיה 'גרמניה נכנסה לצ, 17כשהייתי בת , 1942 - ב

ההורים שלי יחד עם יהודים רבים נלקחו להרג באושוויץ מיד עם הגעתם . בנות במחנה 300שם עבדנו  -לאושוויץ ברכבת משא

  .לשם והושמדו בקרמטוריום בלילה

   .למקום אחר להינצל הוהשנייאחות אחת הגיעה לבודפשט שבהונגריה . לשרודהאחים והאחיות התפזרו באירופה כדי 

היא צחקה ?, "מתי ניפגש עם ההורים"אותה  שאלנו. הייתה לנו יהודיה מסלובקיה שהייתה אחראית עלינו במחנה אושוויץ

 17הייתי בת ". שם ההורים שלכם" הקרמטוריום ואמרה הצביעה לכיוון הלהבות והעשן מ, והוציאה אותנו החוצה מהמגורים

שבאמת שורפים , אנחנו לא רצינו להאמין שזה אפשרי. היא הסבירה לנו ששמם שורפים אנשים. ולא הבנתי בדיוק מה זה

ו עגלות פנינניקינו מקלחות ושירותים ו -י שנהעבדנו באושוויץ כחצ. רצינו להאמין שהורגים אנשים בקרמטוריום לא.אנשים

   .צואה

 הגרמנים - ם כחודש ימים כדי לראות שאין לנו מחלותשהינו ש .לאחר מכן נלקחנו למחנה הריכוז לנשים ראוונסבריק שבגרמניה

לאחר מכן עבדנו . יטות ולא עבדנובמחנה פשוט שכבנו במ. כל יום בדק אותנו רופא  ,מאד פחדו מזה ולכן הקפידו על כך

  .בבית חרושת למטוסים, בגרמניה במקום שאינני זוכרת

מהמפעל  שחררו אותנו לכן לקחו אותנוהגרמנים פחדו שהרוסים יגיעו וי, כשהרוסים התקרבו ממזרח לגרמניה , 1945באפריל 

  . לכיוון לייפציג שבגרמניה, למטוסים לצעדת המוות



 

יצאנו . פשוט ירו בו -ובו אדמה רקמי שסטה מהצעדה לשדות כדי לאכול תפוח עץ א, הרביצו לנו כל הזמן. זה היה איום ונורא

  .איש לצעדה וירו בהמון כי יצאו מהשורות 300

בדרך בעיר הולצן . אך אני לא הגעתי לליפציג. שם שחררו הרוסים את הצעדה מהנאצים, הגענו ללייפציג 1945במאי 

היא שאלה אותי , בעלת הבית הייתה גרמניה, ונכנסתי לחצר בית הייתי באפיסת כוחות . שבגרמניה הצלחתי לחמוק מהצעדה

. נזהרתי לא לדבר אידיש או כל דבר שיסגיר את העובדה שאני יהודיה. כוסלובקיה'ושאני מצ" לא"אמרתי   ?"את יהודיה"

, היא הביאה לי אוכל. ברור שהייתי , הגרמניה שאלה אם אני רעבה. פחדתי מאד שהיא תחשוד ותסגיר אותי לידי הנאצים

לדעתי היא שמה לי בשר לבן על . הצלחתי לאכול בסופו של דבר רק לחם. בקושי הצלחתי לאכול כי הייתי מורעבת זמן רב

  .דאגו לאסוף אותנו לפי לאומים בבתים שונים בעיר. כוסלובקית אצלה'הגרמניה הודיע ברשויות שיש צ. הלחם

התייחסו אלינו מאד יפה הם . גם האמריקנים פיזרו אותנו בבתים שונים לפי הלאום. להולצןני קיבא האמרהגיע הצ, למחרת

  .והביאו לנו כל מיני דברים טובים

נאספו יהודים מכל מיני  םש. מחנה של אמריקנים, האמריקנים העבירו אותנו למחנה עקורים פוקינג שבגרמניה 1945- ב

אני הגעתי . כיה בצריף אחד וכך הלאה'יהודים מצ - זורםכל היהודים פוזרו בצריפים עם יהודים מא. 'כיה וכו'צ, פולין  -מדינות

פגשנו , הגעתי לשם עם שני חברות ותיקות שהיו אחיות אחת של השניה,  סלובקיהוכ'לצריף של יהודים שהגיעו במקור מצ

לא רצינו להאמין , בכינו על ההורים . אילו צרות עברנו, לשניה על מה שחווינו סיפרנו אחת . חברה יהודיה ותיקה פתאום

  .רצה ככה' אבל ה. אין אחיות ואין שום דבר, אין אבא, שאין אמא, שנשארנו לבד

שקלתי . לאחרי תקופה ארוכה שהיינו ללא בגדים כל, הם נתנו לנו בגדים . התנהגו מאד יפה ובצורה טובה אלינו ניםיקרהאמ

, היו אנשים שלא יכלו לעמוד על הרגליים, הכינו לנו מטבח במיוחד במחנה כדי שנוכל להתחזק. ג כשהגעתי למחנה"ק 37

  .אבל רבים מאיתנו לא היה בית לחזור אליו, במחנה חיכינו לחזור הביתה. הרבה מתו מחולשה

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ ורותיך ק
  

 

האמריקנים הסיעו אותנו  1945-1946בסביבות , לאחר מכן. שם היינו זמן מה. במחנה  פוקינג פגשתי את חיים והתחתני איתו

חיים ואני הגענו לפראג . תנו בתחנות שונות לאורך אירופהוהורידו א .המלחמהלבתים המקוריים שלנו לפני תחילת 

שם גם . החזירו אותנו למחנה עקורים פוקינג האמריקניםלאחר מכן . ושם לקחו אותנו לבודפשט שבהונגריה, כוסלובקיה'צשב

  .שרה, נולדה בתי הבכורה

האוניה הפליגה . האוניה אני לא זוכרת את שם. באוניה שרכשה הסוכנות היהודית מאנגליה 1948עלינו לישראל בנובמבר 

בהפלגה יום אחד אמרו לנו לשכב בצד אחד של האוניה ויום שני בצידה . ישנה מאד, "טרנטה"הייתה . מנמל בצרפת לישראל

נו תאו, חלק מהעולים לקחו לקפריסין. הפלגנו ישירות לישראל . זה פשוט מזל שהגענו בשלום לישראל. השני כדי לאזן אותנו

   .לא

  

  חייך  בארץ
  

  

  . שם חיינו, ליד רחובות) היום שכונת קרית משה ברחובות(ל לקחו אותנו באוטובוסים לישוב זרנוגה כשהגענו לישרא

   . בערך עברנו מזרנוגה לרחובות 1947-ב .בישראל נולדה בתי הצעירה רחל. משק קטן חיים ואני הקמנו



 

התחתן עם , ר לחיות בטורונטו שבקנדהאח אחר עב. שנים' ונפטר לפני מסנו באוניה לישראל תאחד האחים שלי הגיע יחד אי

  .בחורה קנדית ומגיע מידי שנה לבקר אותנו

  .הייתי עקרת בית .ים שלי רעדו ולא יכולתי לעבודיהיד, אני הייתי חלשה מאד, חיים היה במקצועו מנהל חשבונות

הם עבורי הנקמה שלי , הם מחזיקים אותי. בישראל) נינות 8- נינים ו 2(מהם  נינים 10ואף ) שרה ורחל(כיום יש לי שתי בנות 

  .בנאצים

  

  :המסר שלי לדורות הבאים

  "העביר הלאהלחייבים , אל תשכחו את מה שעברנו"

  

 .2014יולי , דור רץ : ראיון


