
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  
  
  

  .הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור 

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 יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  רבקה  פנינה:שם פרטי   חפר:שם משפחה

  ואה ובתקופתההשפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Weiss       |                           ויס:   המלחמה או בתקופתה

  ויס :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 :לידה נ / ז     Piri      |                                  פערלה: המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                  מקום לידה                                             
  Szilagy Nacyfalo           |                               י נאצפאלו' סילאג):מחוז, ישוב(

   הונגריה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  רחל שורץ:נעורים של האם  אשר אנשיל:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):  מהנשואה לפני המלח/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Szilagy Nacyfalo                     |                 י נאצפאלו'סילאג    ):מחוז, ישוב(

   הונגריה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/שכלהה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  : או בתנועה:                                   המלחמה בית ספר :לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
  הונגריהSzilagy Nacyfalo): ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                     Sonlyoghehi? אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                        

  1945 עד אפריל 1944 מיולי זלצווצל, בלזן-ברגן, אושוויץ ?אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                        

  זלצווצל: מקום  השחרור
 

תאריך השחרור  
14.4.1945 

  חזרת לאחר /לאן עברת   במחנה האם שהית
  רומניה?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

   קפריסין:בדרך לארץ
  

  שנת
 1947 :העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

  כנסת ישראל)בדרך הים
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)ארגוןחברות ב, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 ואמי הרבנית רחל לבית -) כפרים עם קהילה יהודית32עוד (יפאלו והגליל ' רבה של נאג-בת זקונים להוריי הרב אשר אנשל ויס
הייתי . במשפחה חמה ואוהבתהייתי . לצערי רובם נספו. כולם מוכשרים ונבונים למדי, משפחתי הייתה ברוכת ילדים. שורץ

אך הוריי החזיקו מורה פרטי לעברית , זה היה בית ספר ממלכתי. כל שנה קיבלתי תעודת הצטיינות בבית ספר, תלמידה מצטיינת
  .ההתקדמות בלימודים זכתה לעידוד מצד ההורים. בנוסף לחוג יהדות שהקהילה קיימה, ויהדות

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: וני דרךצי(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותממרכז ברית האווקואציה ל/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
והורשינו לקחת , גורשנו לגטו שומליוציהי. נעשה גרוע יותר, שכבר היה רע, מצבנו.  השתלטו הגרמנים על הונגריה19.3.1944-ב

, חקירות, בגטו סבלנו מעבודות כפיה. אבי לא הורשה לקחת ולו ספר אחד. שדדו מאיתנו את כל חפצי הערך. רק חפצים מינימליים
צמא , סבלנו מרעב. עברנו זוועות מחודש יולי עד חודש ספטמבר. נותרתי עם אחותי. באושוויץ הופרדנו מהמשפחה. נוייםמכות ועי

שעות . לגופנו בגד אחד ונעליים שלחצו מאוד. לקחו לנו את הבגדים והנעליים. השתדלנו לעזור זו לזו. ועינויים מהממונים הגרמנים
  .מכות, מידה על הברכייםי ע"ענישה ע, רבות של עמידה במפקד

והוא ציוה על הקאפו לסטור , אחותי בכתה מאוד. באחת הסלקציות בדק אותי הצורר מנגלה. מיום ליום מצבנו הפיזי הלך ונחלש
ובדרך נס צורפתי לבסוף לאלה , אני ברחתי ממקום למקום. מאז היא איבדה את שמיעתה באותה אוזן שקיבלה בה את הסטירה. לה

  .הייתי עם אחותי. הלגרמנישנסעו 
על הרצפה פיזרו . שם התנאים היו טובים יותר מאשר באושוויץ, שם היינו במשך שבועיים. בלזן-בערב יום כיפור הגענו לברגן

שם עבדנו עבודות כפיה בבית חרושת , אחרי שבועיים הסיעו אותנו לזלצווצל. קיבלנו מעט אוכל אבל בכלי אישי. ושם ישבנו, קש
השפלה , "בליווי צבאי"האיסור ללכת לשירותים אלא , הנורא ביותר היו ההפחדות. משך עשר שעות ללא הפסקהעבדנו ב. לנשק

, העבודה במפעל הופסקה כשבוע לפני השחרור). עד היום(הגב כאב מאוד . העבודה קשה למדי, האוכל היה דל וגרוע. מקסימלית
  .א מכתשים שנוצרו בהפצצותאז הוצאנו לשדות למל. עקב פגז שפגע פגיעה ישירה במפעל

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
נסענו , כשחזרו קצת הכוחות. הצבא האמריקאי המשחרר דאג לנו להבראה. הייתי חלושה ומורעבת, בשחרור, 14.4.1945-ב
לא חזרתי לעיר . בבוקרשט, כשראינו שזה לא ניתן. מ לעלות לארץ"הגענו לעיירת הנמל קונסטנצה ע. רומניה וחיפשנו משפחהל

". כנסת ישראל" יצאנו לארץ ישראל דרך יוגוסלביה באוניית מעפילים 1946בספטמבר . כי ידעתי שלא נותר שם אף אחד, הולדתי
  . הגעתי לארץ ישראל1947בספטמבר . היתי עשרה חודשיםשם ש. גורשנו לקפריסין, כשהגענו לחיפה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
אחרי . ות והתקבלתינבחנתי בסמינר למור, נסעתי לירושלים.  הייתי חמישה ימים בעתלית במסגרת עליית הנוער1947בשנת 

מורה "תואר , במשך השנים הוספתי לימודים. גרתי בפנימייה של עליית הנוער). לשמחתי( הוסמכתי להוראה שנתיים של לימודים
. חיילים, ונולדו לנו שלוש בנות ונכדים,  באושר1951נישאתי בשנת . והרבה קורסי העשרה, בסמינר לוינסקי בתל אביב" בכירה

הצטרפתי למסע . ל פעמיים"יצאנו לשליחות חינוכית בחו". משואות" שנה כמנהלת בית ספר 15מתוכן , עבודה שנות 40סיימתי 
בעלי נפטר , לדאבוני הרב. ומוסרת עדות בימי זכרון בבתי ספר תיכוניים, גם עכשיו אני מתנדבת בבית ספר. בפולין כאשת עדות

  .לפני שבע שנים
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
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