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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  וייס :שם משפחה
  

  שרה :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           קורנפלד : איתו נולדתישם משפחה 
  

                                              בלועזית
  

Kornfeld 
  שרה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Sarah                                          

: מין
                    נקבה 

 

  1932 :לידהשנת 
 

   פלשטה: עיר לידה
  

       בלועזית
Flechettes                                           

  מולדובה  :ארץ לידה
 

  לייבל קורנפלד :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

   גיטל באקל :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                    פלשטה: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Flechettes 

  מולדובה  :ארץ המגורים
 

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה 

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

  

   אוקראינה בולוניבקה :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                   אוקראינה בולוניבקה :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

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

  

 

   פלשטה מולדובה : לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 
  

  :עליה שנת
1990 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

בהתחלה " בלצה"מחוז בלצה לא רחוק מעיר " פלשטה"במולדובה לבית משפחת קורנפלד בעיירה קטנה  1932אני נולדתי בשנת 

יתה ימא שלי היא,ילדים במשפחה  4ינו יה. האזור הזה היה שייך לרומניה מאוחר יותר ברית המועצות צירפה את מולדובה אליה

היו לי " לייב"משו היה ) שעה אחת הוא לא למד בבית הספר(אבא במקצועו היה עוסק ביצור חביות מעץ " גיטל"עקרת בית שמה 

שרות כינו משפחה יהודית מסורתית שמרנו על הי ".נאסיה" ואחות הקטנה " רחל"אחות הגדולה " מרדכי"שתי אחיות ואח אח 

 ייום שישודים וההיינו חוגגים את כל החגים יה. יתה שפת האם שלנויש זאת היבבית דיברנו איד,שמרנו שבת והלכנו לבית הכנסת

כל התפריט משתנה  יאבל יום שיש ,כיסונים," בורשט"ויום חמישי תמיד היה ,תה מכינה מרק עוף ימא תמיד הייארוחת שבת א

יתי הולכת לבית הספר רומני אחר כך עם יה" א"כיתה  ...ינו מאוד מאמינים היום אני לא מאמינה בשום דבריפעם ה. למאכלי שבת

.חיים רגילים כמו אצל כולם,אלה בעצם החיים לפני שהתחילה המלחמה  .הספר רוסיהגעת הרוסים לבית   
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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

ברחנו מהבית שלנו אל הכפר ,התחילו הפצצות  9תי בערך בת יהיה לילה בקיץ הי הז,את תחילת המלחמה אני זוכרת טוב מאוד 

לכן כאשר הרומנים ו ,ינו בו בזזו אותויבזמן שלא ה ,למחרת חזרנו לבית שלנו הבית היה כבר ריק ,הסמוך לחברי משפחה

פו תבהתחלה הרומנים ששי. גרמנים התחילו לגרש אותנו מהעיירה נאלצנו לעזוב בלי כלום רק בגדים של קיץ שהיו עלינוהו

ינו שם יהתה ויחצר גדולה הי" ליבנה"דים והובילו אותנו לאיזה כפר קטן וגרמנים אספו את כל תושבי העיירה היההפעולה עם 

לעיתים  ,אפילו לא היה מה לשתות,היה בור גדול ששם עשינו את צרכינו  ,היה לא שירותיםהרבה מאוד אנשים ישבנו על אדמה 

למי רק למי היה כוס ו,יים לא צנצנות לא היה במה לא דל? אבל במה למלא,היו משחררים עשרה אנשים על מנת שימלאו מים 

  .אולי בקבוק
 

מכוון שאבא שלי היה בעל מקצוע .לכיוון אוקראינה ינו במקום הזה לקחו אותנו הרומנים והובילו יבערך אחרי שלושה חודשים שה

אני זוכרת בדרך אנחנו כולם ישובים על עגלת הסוסים ויום . הלכו ברגל ההרב ,לא לכולם היה,תה יינו איתה עגלת סוסים אז היהי

א תמיד עשתה מיבכתה מאוד אבל אוהבינה הכול  14אחותי הגדולה שהייתה בת  ,בדה את יכולת דיבור היא חלתהאימא יאחד א

מא שלי נפטרה בדרך גם לאחר יובאמת לא אחרי הרבה זמן א. שתפסיק שאנחנו הקטנים יותר לא נרגיש מה קורה עלה עם אצב

כאשר הגענו לאוקראינה  .אבא קבר אותם בדרך ,עד היום לא יודעת איפה מקום קבורתם,זמן קצר גם אחותי הגדולה נפטרה 

ולאחר מכן נתנו לנו  ,רפתות של פרות ושם גרנו ,םישם הכניסו אותנו לדיר חזיר" בלוניבקה"הגענו ל כפר  ,היה כבר חורף קר

סתי לביתם לשחק פעם אחד אני זוכרת בכפר הזה היו שכנים אוקראינים פעם נכנ .באותו כפר לחדר קטן שלוש משפחות ביחד

 אז הוא שלף ,יהיוהם אמרו לו שאני יהוד? זאתאיך שהוא שם בביתם היה קצין גרמני והוא שאל מי הילדה העם הילדים שלהם ו

אבא שלי היה אדם עובד והתחיל לעבוד אצל  ,כאשר קצת השתקענו בכפר הזה .אני ישר ברחתי  יאת האקדח שלו וכוון לכיוון של

ה היינו א את הכלי עבודה של אבא לכן כנראשהוא היה נו ,אחי הקטן היה עוזר לו ,ם על מנת להשיג אוכליהאוקראינים המקומי

אבל אנשים אחרים שבאו יחד אתנו היו מתים מרעב קפאו  ,פחות או יותר לא מרגישים את מחסור באוכל ולא מת אף אחד מאתנו

הרגליים כבר מתו  הרקמות של ,לבנותהיו זוכרת אנשים שישבו ורגליים שלהם  ,היה מפחיד מאוד ,למוות נוראה מה שקרה שם

ואחי נאלץ  ,לבניית גשר ואנחנו הילדים נשארנו לבד" ניקולאייב"י לעבודה בכפייה לעיר לאת אבא שלקחו  ,לאחר זמן מה .מהקור

.כך שרדנו שלושה חודשים עד שאבא חזר ,לעבוד לבד ועכשיו אחותי עזרה לו עם הכלי עבודה  
 

אבא סיפר לנו  מה  ,עדיוק ועכשיו הוא חזר בלחבהתחלה כאשר לקחו אותו לקחו גם את החבר שלו יצ ,כאשר חזר הוא חזר לבד 

כאשר הם הגיעו למחנה עבודה הגרמני על מנת לגרום לאנשים לעבוד יותר טוב לקחו אדם מכל צוות עבודה . קרה לחבר שלו

והצוות היה צריך להחליט מי  ,ותלו אותו הוציאו פשוט להורג) לצורך העניין כל כפר ממנו באו האסירים הם היו כי צוות עבודה(



 

ק היה חלכל אנשי הצוות היו ילדים משפחה וחבר של אבא יצטה התקבלה בהתחשבות לכך שהחל. ו אחד שיקריבומהם יהיה אות

קחו אותנו כי יאבא לא רצה שי ,לאחר זמן מה שאבא חזר לקחו אותי ואת אחותי...תוווהגרמנים תלו א ,אדם בודד לכן בחרו בו

 ט בלי לתת תשובות הכו אותו במכותשהיה אחרי עלינו  ופשו אז הוא הלך לדבר עם מישהו ,בירו איפה ולמהסאפילו לא ה

שם לילה ראשון " בלטה"משם לקחו אותנו ל" ברשג"תה ברירה ולקחו אותנו לקחו אותנו לעיר יאז לא הי ,הרומנים הכו אותו

פיפות נוראית אי ה מקום צימועדון וכל הלילה עמדנו על הברכיים כי לא הנה ששימש כמבת כל הילדים לאיזה הכניסו אותנו א

אנשים אחרים שממיסים ילדים לרכבות ומעבירים למקום לא בה ילדים התחילו לברוח כי שמעו מבוקר  הר ,אפשר היה לשכב

יקח אותנו טרמפ הוא הסכים רק יזה היה חורף ובדרך פגשנו מישהו עם עגלה ביקשנו ממנו ש,ידוע לכן  גם אני ואחותי ברחנו 

הנעליים של אחותי היו יותר חדשות ולכן לא רציתי ,תן לו נעלי גומי שהיו לנו ילכן הוא ביקש שנ ,כסף אבל לא היה לנו, שנשלם לו

אחותי זעקה תני לו מה שהוא ,קש על יותר חדשות עתהיקח את שלי שהיו יותר שחוקים אבל הוא ילתת לו את שלה אמרתי לו ש

 ,הוא בדיוק הלך לחפש כסף על מנת להחזיר אותנו ,בא לא היה בביתועלינו אתו חזרנו לכפר א ,כך עשיתי! יקח אותנוירוצה רק ש

.כך שרדנו עד סוף המלחמה .ינו כבר שםיאבל חזר לבית וה ,רצה לחפש אותנו  
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

זוכרת שיום אחד בכפר . נגמרה עם הגעה של חיילים רוסים ששחררו את השטח הזה וגירשו את הנאציםהמלחמה בשבילנו 

התקדמנו עם הצבא ושחררו  הם .סמוך לכפר שלנו היו יריות וקרבות בין רוסים לגרמנים היה אפשר לראות את זה ממש מהחלון

ה מהעיירה שלנו שגם כן חזרה אבל זמן התחתן עם אישחזרנו אבא עם ה כאשר.האדום וחזרנו הביתה לעיירה שלנו במולדובה 

דרך .1944ה בשנת כל זה כבר הי .ל אותה סיבהלבנוסף עוד איש אחד היה גר אצלנו בגלא שרד אז היא גרה אצלנו בבית ו ביתה

לאט חיים לאט .אלה שנולדו האגב מאד לא אהבנו את האישה שאבא התחתן איתה אבל אין מה לעשות יש לנו אחים מהנשואים 

התחתנתי  1964בשנת  .בבית הספר יסודי בבית הספר בכפר התי מוריואחר כך למדתי והי,ו לשגרה הלכתי לבית הספר נחזר

. ב עיר בירה של מולדובהינייעם הזמן עברנו לגור בקישו, בעלי היה אח רפואי ועבד בקופת חולים ,נולד לי בן נתן 1966ובשנת 

.אני והבן שלי עלינו לארץ 1990ובשנת  1984בעלי נפטר  בשנת   
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

 ,השכרנו דירהגרנו אצלה שבוע ולאחר מכן  ,עלינו לארץ והגענו בהתחלה לחיפה שם התגוררה דודה שלי אחותה של אבא

מידר את הדירה הזאת ועד עלאחר שבע שנים קיבלנו פה בעפולה מ 1997בשנת  ,מנקה בבתים של אנשיםלעבוד כהתחלתי 

בהתחלה רצו לתת לנו דירה באופקים אבל נתן בני לא הסכים כי לא אהב את  .היום אנחנו מתגוררים פה אני והבן שלי נתן

חשוב לי שהמסר כל אני מאוד שמחה לספר אותו ו ,זה הסיפור שלי .נו דירה פה בצפוןלכן קיבלל מדברי ווהמיקום של העיר הכ

.יסטוריה לחזור על עצמההתן לישהוא יעבור דרך הסיפור לדורות הבאים אחרינו והמסר שלא נ  
  

 

 2013נובמבר , עפולה, יק'ניקולאי מקובייצ :ראיון

  


