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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  וינמן
  :שם פרטי

  רפאל

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  וינמן

 בלועזית
  

weinmann 
  קרול:איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
Karol  

:                     מין
  זכר

  :לידהשנת 
1933 

  :  עיר לידה
  אוסטי

  בלועזית
usti 

  :ארץ לידה
 כוסלובקיה 'צ

 emilweinmann:של האבושם משפחה  שם פרטי
  

 Emilia wieder:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  :     לפני המלחמהמקום מגורים קבוע
  אוסטי

  בלועזית
usti 

  :ארץ המגורים
 כוסלובקיה'צ

הייתי , לא רלוונטי:תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה
  4בן 

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

לא :המלחמהמקצוע לפני 
  4רלוונטי הייתי בן 

  )מורה, סנדלר, תלמיד(
  

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

  לא

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
ולאחר מכן במערב סלובקיה , ruzomberokלאחר מכן במרכז סלובקיה ב, ausigכיה ב'תחילה בצ)שם העיר או האזור ושם הארץ(
  . skalicaב
 

  ציין את , במידה והיית בגטו
 

  בלועזית
  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

 בלועזית
  

  ביער :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 במאי 

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

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  לעיר סקליצה 



 

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 
  

  :שנתעליה
  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  עצמאות

  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

 
אבא היה סוכן נוסע של מפעל נייר , משפחה ממוצעת. אמא יהודייה ואבא לא, משפחה חצי יהודית,בורגני, גדלתי בבית זעיר

). אבל היו לה את היכולות, לא פיתחה את זה למקצוע. (ומידי פעם העבירה שיעורי פסנתר וצרפתית, בית- ואמא הייתה עקרת
אמא שלי באה מבית יהודי והייתה מכינה . לא של יהודים ולא של הגויים, חגיםלא חגגנו , היינו משפחה מתבוללת. אחות אחת

 . סופגניות בחנוכה ובפורים הייתה מכינה אוזני המן
כיה 'המעבר היה משום שנאצלנו לעזוב את צ. 'בסלובקיה התחלתי ללכת לכיתה א,עברה המשפחה לסלובקיה' 38בשנת 

 . שהייתה תחת השלטון הגרמני
  

  קורותיך בזמן המלחמה  י על/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
  

  

הוא הצליח לשמור על עצמו כך ידי השלטונות ו-נחשבה לחשובה עלאבא שלי לא היה יהודי ובנוסף לכך העבודה בה עבד 

. '42היה בשנת  -הגל הראשון של המשלוחים מיהודי סלובקיה. למרות שאני ואחותי ואמא שלי היינו יהודים לכל דבר, ועלינו

היה שקט יחסי של ואחריו , למו לכל מיני אנשיםיהצלחנו לעבור את הגל הזה בזכותו של אביו ובזכות כספים שההורים ש

 . שנתיים בערך
  

. פרץ המרד הסלובקי נגד הגרמנים' 44באוגוסט שנת . בתקווה שזה יוסיף לביטחון האישי של כולנו, אמא וסבתא שלי התנצרו

המשפחה . חיסול טוטאלי של כל מי שהיה יהודי והייתה לו קרבה ליהדות -והתחילו בפעילות הנקם, הגרמנים דיכו את המרד

סבתא באותה תקופה חייה איתנו . לעיר סקליצה -ארזנו את החפצים ועברנו למערב סלובקיה, סיבה להישאר הבינה שאין

מצבה הנפשי . לובלין - הסלובקי נודע לה שהבן שלה ואישתו נספו במחנה השמדה וזמן קצר לפני סוף המרד, במשך שנתיים

ההורים ניסו לשכנע . היצטרף ושהיא נשארת באותו מקוםוכשהחלטנו לעבור היא הודיעה לנו שאין לה כוחות ל, היה לא טוב

 . אך ללא הואיל, אותה
  

אחד לא מכיר - הוא קיבל שם משרה וחשבנו שאף, הייתה שם שלוחה של המפעל של אבא שלי, עברנו לסקליצה' 44בסתיו 

ה חודשים המלחמה חשבנו שעוד כמ. 11באותה תקופה הייתי בן . וחשבנו שנוכל לשרוד שם עד סוף המלחמה, אותנו שם

, היה לה בית גדול והיא השכירה לנו חדר בתוך הבית שלה, גרנו בבית של אישה מבוגרת. ואכן כך היה, הולכת להסתיים

וידע שאנחנו , עבד בעייריה, היה איש מחתרת נגד הגרמנים,השכן שגר מולנו. אחותי וההורים, ובתוך החדר הזה חיינו יחד אני

 . יהודים
  

שאלתי , מבית ספר וראיתי את אמא שלי לבושה בבגדים שהיא בדרך כלל לובשת שאנחנו יוצאים לטיוליםיום אחד חזרתי 

 -ואז הגיעו הרגעים הקשים שלי במלחמה .כי עלולים לבוא לקחת אותנו, ככה והיא אמרה לי גם להתלבש? אותה מה זה

ולמעלה ישבו , ישב חייל עם נשק ולידו הנהגמקדימה , וראיתי רכב שחור שפתוח מאחורה, עמדתי ליד החלון שפנה לרחוב

הוא התקרב לבית . יהודים וידענו שזה אוטו שאוסף, לאט- האוטו התקדם ברחוב שלנו לאט. בכל צד שני חיילים, ארבעה חיילים

נכנס  ,אחד  החיילים ירד מהרכב. ידעתי שאין שם יהודים. ועצר בבית שלפנינו, הוא התקרב עוד, והלב שלי פעם בחוזקה, שלנו

אבל , השכן הגיע ואמר לנו שהפעם ניצלנו. אבל לא עצר, התקרב אלינו.. האוטו המשיך לנסוע. לבית וחזר לאחר מספר דקות

ועלינו על רכב עם , ארזנו כמה דברים. ואמר לנו להתארגן ושהוא ייקח אותנו למקום אחר, הוא לא בטוח מה יהיה בפעם הבאה

 . ושם הוא הוריד אותנו, דרך איפשרה לו להתקדםהשכן והוא הוציא אותנו עד איפה שה



 

שעתיים הגענו לכפר קטן שרועי צאן גרים שם לאורך הקיץ -ואחרי הליכה של שעה, המשכנו ללכת ברגל עם כל הדברים

הכפרים באותה תקופה , היו באזור כמה כפרים כאלו. ובחורף עוזבים וחוזרים חזרה לביתם, ונמצאים שם עם העדרים שלהם

, ואבא שלי הצליח להשיג לנו חדרון באחת הבקתות, בתים 10-15היו שם כ. וד קטנים ועם השנים הפכו ליישובי קבעהיו מא

נכנסה באמצע , יום אחד. האיכרים היו פרימיטיבים ואנטישמיים. שמנו שם את הדברים ושם למעשה גרנו מספר שבועות

הם היו . אלא נסוגו מהצבא הסובייטי, ר לא מחפשים יהודיםנראה היה שהם כב. הלילה יחידה של הצבא הגרמני לתוך החדר

הכפר והוציאו את כולם - הם נכנסו לכל בתי. והם רצו מקום לישון, מבוהלים והמטרה שלהם הייתה לא ליפול בידי הרוסים

. תחידות גרמניוושמענו מטוסים רוסים שרדפו אחרי אותם י, אנחנו היינו בחוץ בעקבות זה. ונכנסו לישון, מהחדרים ומהמיטות

ארזנו את החפצים שלנו ונכנסנו . ראינו את הכפר הסמוך עולה בלהבות בעקבות הפצצות ופחדנו שזה יקרה גם בכפר שלנו

כשהיינו . שהיו מוכנים למשלוח, נכנסנו פנימה לתוך היער והיו שם ערימות של עצים כרותים. מטר מהכפר 200-ליער שהיה כ

 . הצטרף אלינוו, ביער היה חייל שערק מהצבא
 

באותה תקופה ההורים שלי קנו אוכל . סה קטן שהגן עלינו מפני השלג והקורבולי עץ מחעם אבי הצליחו לבנות מהחייל יחד 

. זה היה בשבילי כייף... א על האש"צלינו תפו, הרגשתי רובינזון,אני בתור ילד נהניתי בתקופה הזאת ביער. אצל האיכרים בכפר

הסובייטים רדפו אחריהם . התחילו ייריות, מ"ק 1-2- גרמנית ביער ואחרי שהם התרחקו מאיתנו כעברה יחידה , יום אחד

לאחר מספר שעות הייריות נפסקו והיו , וכל הייריות התנהלו מעלינו, בדיוק באמצע, אנחנו היינו בניהם, והתחילו לירות עליהם

הלכתי יחד עם ! שוחררנו –" הרוסים כאן"ה נאמר לנו התפשטה שמועה שב, למחרת. באוויר מטוסים רוסים שבישרו את הסוף

אבל הם כולם שכבו על , !"ברוכים הבאים"כשנכנסו למחנה צעקנו . אך זה לא היה מה שציפינו לו, אימי ואחותי לברך אותם

  . ליער אמא שלי מיד קלטה את המבטים ולקחה אותנו בחזרה. 18שהייתה בת , וכולם היו עם מבטים על אחותי, הריצפה ונחו

הם רק גנבו ולקחו את כל מה שאפשר היה , הם לא פגעו בנו מבחינה פיזית, לאחר כשעה הגיעו שלושה חיילים רוסים ליער

, ד שלהם"באותו ערב הגיעו עוד שלושה חיילים סובייטים בפיקוד המג. של אבא שלי משקפת,ציוד,מים,לקחו אוכל. לקחת

המשפחה שלי והחייל (חמישתנו , הוא הודיע לנו שמאותו רגע. לקחולכן שהביא והחזיר לנו את כל הציוד שהחיילים קודם 

 . וכל בעיה שיש לנו שנפנה אליו, תחת חסותו) העריק
 

לאותו חדר אצל , חזרנו אל העיר. ויכולנו לשוב אליה, לעיר ממנה ברחנו וכבש אותה וישב בהבאותו זמן הצבא הסובייטי הגיע 

כיה 'ולאחר מכן חזרנו לצ, אנחנו נשארנו בעיר עד סוף השנה, הסתיימה המלחמה 9/5ב. האישה המבוגרת שבו גרנו לפניכן

לאחר ). יהודיהיה שקפה סכנה לחייו כי הוא לא לא נ( גרנו כחצי שנה אצל סבא שלי מצד אבא שהיה שם כל המלחמה . לאווסיק

מכן הייתה תקופה שבה אבא שלי חיפש עבודה ואני התגוררתי באותה תקופה אצל משפחה שהייתה מיודדת עם ההורים שלי 

הוא , שבתי לבית הוריי, אבא שלי מצא עבודה בכפר קטן במרכז סלובקיה' 47ב. לגימנסיה, ס"והלכתי לבי nitraמקום שנקרא ב

זה היה כפר מאוד . הוא היה הבעלים ואבא שלי ניהל את המפעל. נייר שהיה שייך ליהודי ניצול שואה-עבד במפעל קטן למוצרי

נסעתי ברכבת , ס תיכון בעיר הקרובה"אני נסעתי לבי. ולא היינו רגילים לתנאים הללו, השירותים של הבית היו בחוץ, פרימטיבי

  . ו ארצהעד שעלינלמעשה ושם היינו , כל יום

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  

אוניית  -"עצמאות" - עלינו באונייה. אחותי שהייתה נשואה ואני עלינו באוגוסט וההורים בסוף ספטמבר. עלינו ארצה' 49בשנת 

לאחר זמן קצר שהבנתי שזה המצב עליתי לסיפון ושם . והיה מאוד מחניק, מעט פתחים, דחוסההייתה מאוד , משא עתיקה

על האונייה היא כבר הייתה כשאני עליתי , כיה'היא באה מצ. על האונייה הכרתי את אישתי.ביליתי את כל ארבעת הימים בים

  . כית'ברות צהרמתי את הראש וראיתי קבוצת בנות שמד, כית'עתי בנות שמדברות בצשמ. שם

, הכרמל כולו מואר, אני זוכר שהשמש שוקעת, צ"הגענו ארצה ביום שישי אחה, שאני לא שוכח ואוהב לספר יש רגעים ותחושות

  . וכולנו עמדנו על הסיפון ושרנו התקווה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(



 

  ):לדורות הבאים
  

, נחמיה- בחור מקיבוץ שדה לאחר שלושה ימים הופיע. 16תי בן אני היי, כשירדנו מהאונייה הביאו אותנו לבית עולים לילדים

  .שיש שם כבר חלק מהילדים ואני ועוד ארבעה נערים ונערות שהיו איתי אמורים להצטרף, נוער- שאמר שבקיבוץ בונים חברת

ההגעה ארצה הייתה התחלה חדשה  . אחרי שש שנים בערך התחתנו בקיבוץ. עתי לשדה נחמיה ומאז ועד היום אני בקיבוץהג

  . נכדים 12-ו, שלושה בנים ובת, כיום יש לי ארבעה ילדים . הפכתי להיות שוב יהודי, לגמרי

  

  2014יוני , שדה נחמיה, הגר גריך: ראיון 
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