
 

  "ְ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
  יפה  לוינגר

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

     Weiss וייס  וייס 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   לועזיתב

      Charlota 8/8/1924 נ / ז     שרלוטה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Mukačevo כוסלובקיה'צ  'ץמונק 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  רוזליה שמפלד  הרמן
  ):  נשואה לפני המלחמה/ נשויתה/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Mukačevo  כוסלובקיה'צ  'מונקץ 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 'מונקץ
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  'קץמונ
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  וויסטגיזדורף, בירקנאו, אושוויץ

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 9.5.1945 וויסטגיזדורף

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   איטליה-אביאטה  1946  אנטי סירני

  
  
  

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(

 יותקנב, זר לאמא שלו שהייתה לבדועהיה  היה חייט ויאב. יחד עם אמא ואבא שניים עשר אנשים במשפחה, אחיםהיינו עשרה 
 ,  לה ילדנולדהשנייה התחתנה ו,  נסעה לאמריקהייותיאחאחת מ .1938 נפטרה מסרטן בשנת יאמ. ברחוב יהודי גרנו .מזון

לטפל ואני נשארתי לבשל . הלכו לעבוד אצל אבא כי הזמנים כבר היו קשיםמאחיי   ים שני.אני נשארתי בת יחידה בין בנים
  .14הייתי אולי בת , ו אותיהשכנים עזרו לי ולימד. אחים הקטניםב
  

  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/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

אחרי חצי . מחנה עבודהל יםגדולה ייאחהם לקחו את אחד מ. לא פחות מהגרמנים, ועשו לנו המון צרותלעיר ההונגרים נכנסו 
המחנה שלו היה די רחוק מאיתנו ואבא  .ונהרג) בההוא עבד במחצ( שהוא נפל עם אבן דיווחמברק שאלינו שנה בערך הגיע 
הוא נולד וקראו לו יהודה . ממנו אין זכרלכן כבר אי אפשר היה לנסוע וואבל הזמנים היו כל כך לא טובים לשם שלי רצה ללכת 

   .עד שהוא הלך למחנההוא תפקד כמו אמא לכולנו  נפטרה י אחרי שאמ.1916-ב
זה קרה הרבה .  תפסו אותו מהזקן ומשכו לו את הזקן שיצא עם חתיכות בשרהונגרים והיום אחד אבא שלי הלך לבית הכנסת

לכן זה , ולא הגויים,  לא הממשלה–פעמים והיינו צריכים להביא רופאים אבל הוא היה צריך לצאת ולהביא פרנסה כי לא עזרו 
נו בית גדול אבל הדיירים שגרו אצלנו פשוט לא  היה ל–ככה חיינו בשקט כי אבא שלי תמיד לא רצה להגיד שאין . כל הזמן קרה

גדר עץ בגובה של כמה מטרים כדי שאפילו לא נוכל אותו בו לגטו והקיפו הפךהרחוב שלנו . לאף אחד לא היה כסף, שילמו לנו
 .לא כל כך הסתובבנוולכן ,  עד שם היה אפשר ללכת אבל גם רק אם לא היה שוטר–לראות את החיים 

באושוויץ . היינו כמה ימים עם הצוענים ביחד ואחר כך לקחו אותנו עם יתר היהודים והצוענים היו לחודשוויץ לאוכשלקחו אותנו 
היו שלוש קומות של דרגשים מאוד ארוכים ורחבים והכל .  איש בצריף ועל כל דרגש היינו בערך עשרה אנשים2000 -היינו כ

פעם אחת . בבת אחתכולם ו צריכים ללכת לבית שימוש זה היה  כשהיינ– לא היה אפשר להסתובב ככה סתם –היה במיטות 
זה היה מאוד חשוב להם שהכל  .איחרתי וקיבלתי סטירת לחי כל כך חזקה עד שנפלתי אבל זה היה מזל כי יכלו גם להרוג אותי

מי .  ים בשבילהיו לי מברשת ודלי של כלור וצבעתי את האבנ, עבדתי .DDT-להתרחץ ב,  שירותים–יהיה בשורה של חמישה 
זיהיתי אותו וצעקתי לו שמחר אני . מעבר לגדר את אחי הקטןראיתי ויום אחד בזמן העבודה , מותר ללכת בחצרלו עבד היה ש

ופרוסה דקה של , קוביית ריבה, קוביית מרגרינה,  פרוסת לחם–כי היה לי יותר לחם כי מי שעבד קיבל תוספת , אביא לו אוכל
הוא שמח כל כך לראות אותי ולדעת שהוא יקבל אוכל אבל למחרת הלכתי לחפש את .  שעות4-5בוד מזה היה צריך לע, נקניק

 .אחי והוא כבר לא היה שם
 הם בנו את הצריפים והם צעקו לנו כל הזמן איזה טוב לנו ואיזה מזל יש לנו שיש –היהודים הקאפואים גם עשו צרות ליהודים 

הם הביאו את האוכל ואת החלק , הקאפואים היו בעיקר יהודים סלובאקים. כלוםהם ללא היה הם באו כשלנו צריפים כאלה כי 
לא תלו אותם אבל , "קאפו" קראו להם –בגלל זה כשהגענו לארץ תפסו אותם .   יהודים גנבו ליהודים–הטוב הם גנבו לעצמם 

 .את רובם תפסו. הם קיבלו עונש
האש שהמכונה הוציאה נכנסה לי . ניםהכנתי רימורושת לתחמושת ועבדתי בבית ח וויסטגיזדורףכשהייתי במחנה עבודה ב

שבו היו ) חדר חולים(הלכתי לראוויר . הייתי כמו עיוורת ולא היה איך לרפא את זה. והעיניים התמלאו מוגלהלשתי העיניים 
אבל ,  הרבה זמן שם אפילו מנגלה בא וסובב אותי כדי להסתכל והם ראו שאני–והגרמנים באו לבקר אותנו , ארבעה חולים

מי שהיה חולה לא רצו להחזיק אותו ישר . הגרמנייה ששמרה עליי אמרה שאני בסדר ולא נתנה שייקחו אותי למחנה השמדה
 מטר מאיתנו 100. הייתי כל הזמן עם עיניים סגורות ואפילו לא היו מים חמים .לקחו אותו להשמדה אבל אני איכשהו שרדתי

, רק לרחוץ עם מים חמים, אמרו שאין תרופהוהם , ים שעבדו בבית חרושת אחר והיו שם רופאיםהיו צריפים גדולים של גבר
 .אבל אפילו את זה לא היה

כשהשתחררתי למזלי הביאו לי משקפיים שחורים וחברותיי . היינו רק בנות, הרוסים שחררו אותנו ואמרו שאנחנו יכולים ללכת
 .כבר היה יותר חם והמים לא היו כבר כל כך קרים!  זה היה נס– עזרו לי ואיך שהשתחררתי פתחתי את העיניים

הנסיעה  .לרכבתידענו לדבר קצת גרמנית ושאלנו איך להגיע ,  היה בכפר קטן אז התחלנו ללכת כמה בנות ביחדהמחנה
 . בחינםברכבת היתה 

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, ה הביתההשחרור וחזר: ציוני דרך(

כל .  נתנו לנו להתרחץ ובגדים ורצו שנשאר אבל לא רצינו להשאר כי רצינו להגיע הביתה– היו ידידותייםכים 'כיה והצ'הגענו לצ
י כלום ולא כשהגעתי הביתה לא מצאת. כמה חודשיםהנסיעה הביתה ארכה  .פעם נסענו עם הרכבת עד שהגענו למקום אחר



 

הגענו לבודפשט ושם היה יותר  .משם לבודפשט ברכבתנסענו אני וחברותיי ולילה אחד אפילו  שם נשארתילא , מצאתי אף אחד
הוא הסתובב לבד כי הוא היה לפני כן עם אח . אלתי אותו אם הוא רוצה לבוא איתיש ו,שלמה,  מצאתי את אח שלי–מאורגן 

לא נתתי לו , כל הזמן עם אח שלי, משם הלכנו לאיטליה דרך ההרים. בל הוא איבד אותונוסף שלנו בערך באותו גיל שלו א
אנטי " לקחו אותנו באוניית .ההכשרה לקחה אותנו והיינו הרבה חברים ! אני הולכת ואתה בא איתי–לעזוב אותי ואמרתי לו 

  .והביאו אותנו לעתלית,  זו הייתה אונייה קטנטנה, "סירני
   

  ייך  בארץי על ח/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

לנו נתנו  . עם חוט חשמל ותיל מסביב והאנגלים שמרו שם-אושוויץ  ב מגודר כמו המחנה היה, פחות מחודשבעתלית היינו 
אז , רצינו ללכת לקבוצה דתית. ושלחו כל אחד מאיתנו לאן שרצינו ללכת, טיםבסוף הביאו לנו סרטיפיק. אוכל ומיינו את האנשים

ושם , )ליד פתח תקןווה(גענו לגת רימון  ה".קיבוץ תחייה" קראה לעצמה קבוצה שלנו הראשון וההאפשרי גת רימון היה המקום 
 היה סוס אחד –בים גנבו לנו הכל הער. והלכנו לחדיד ושם היה קיבוץ משלטי, התחתנו,  עברנו לוילהלמה.הכרתי את בעלי

במלחמת  אחי לחם .היינו שם שנה ואז התפרק הקיבוץ וכל אחד הלך לאן שרצה .ופרה אחת ומה שהיה לנו הערבים גנבו
והתנדב בסוף הוא נשאר שם בבית חולים . הלכתי כל הזמן לבקר אותו, ואושפז בבית חולים בחיפה, נפצע שם קשה, השחרור

ה כי "לכפר הרואי עברנו לאני ובע. לבסוף הפך לאח מהמניין .עבודתוהוא לא ביקש כסף על ו,  הייתה שבורה זמן רב היד שלוכי
כמה חודשים כמכונאי עד שגילו שהוא לא יודע להיות מכונאי ושמה שהוא תיקן התקלקל דם  אז בעלי עבד ,חיפשו שם מכונאי

  .ושלושה ילדים, עשרה נכדים, לנו כיום חמישה ניניםיש  .ופיטרו אותו ואז עברנו לבית גמליאל ומשם לרחובות
  .עבדתי קשה כל החיים שלי

  
  
  

  מאיה טריגר: ראיון
  2009יולי . רחובות

  
  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 



