
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  גביש

   :שם פרטי

  נהינפ

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ה אינה נוגעת אלייךבמידה והשאל                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  וייס

                                              בלועזית
Weiss  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  פרל 

   בלועזית
Pearl                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

15.08.1933 
  :  עיר לידה

  טורובין

       בלועזית
Turobin                                           

  :ארץ לידה

 פולין
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יוסף וייס 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 חיה שרה צימרמן
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  טורובין

   בלועזית
Turobin 

  :ארץ המגורים

 פולין
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 ילדה 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  ילדה 

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

  " רחובנוער ה"

  רוסיה , סיביר :  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
  

                                                                    רוסיה :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

09.05.1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  פולין, שלזיה

  ממתי עד מתיציין , במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "אקסודוס"



 

  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                                                                                                                                         

אימא הייתה מאוד דתייה אבא לא  ,ירה דתיתינו בעיחי .היינו חמש אחיות ואח אחד. אבא יוסף ואימא שרה ,אנחנו ממשפחת וייס
אני אימא שלי טיפלה בנו במסירות נפש ו. בפרנסת הבית רואבא עבד כסוחר בקר ואימא הייתה גם יוצאת לעבודה לעז. כל כך

  .  של סבי אחד בביתגרנו בחדר למרות שבית חם והמון אהבה זוכרת 

    

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , ם בדויזהות בדויה ושבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

שם חיינו  ,לאוקראינהברכבת ברחנו כל המשפחה . גם אנחנוהצבא הרוסי ברח ויחד איתו  ,ירה שלנוילעעם כניסת הגרמנים 

אבי שבאותו זמן לא היה בבית הצטרף  .מהר מאוד עלינו על רכבת וברחנו .למלחמה הצטרפה עד שברית המועצות שנתיים

אבא היה מאוד חרוץ   .ר בהרים והגענו לערבת אורן ושם לנו בחווה של קולחוזיסיבקרוב לירדנו מהרכבת  .לאחר כמה ימים

כל . היה רעב ולא למדנו, ה מאוד קר ובקיץ חםבחורף הי .מיםבלי חיינו בלי חשמל ו. קיבלנו יותר אוכל כךבעבודה ובזכות 

מכיוון שהיתה אישה צדיקה לא כשר אוכל לא הייתה אוכלת  אמי, למרות הרעב. נשארתי לטפל באימי אנילעבוד ו יצאההמשפחה 

  .ושומרת מצוות

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

העולם ילדים פליטים רחבי אספו מ 1946שנת ב. קבוצת נוער ציוניתשם הביאו אותי ל, ה שבפוליןיבתום המלחמה חזרנו לשלז

אמי לא רצתה שאחותי היותר גדולה ממנה תעלה לבד ולכן  ."אקסודוס"לארץ ישראל באונית  אותם עלותהבמטרה למהמלחמה 
חודשים בצרפת  8היינו . וצים ואותי עם אחותי לקחו לצרפת ושאר משפחתי נשארה בפוליןחילקו אותנו לקיב. אותנו יחדשלחה 

  . חקנוישם למדנו עברית וש. היינו מאוד חלשים ורעבים ,נופשבקהילה היהודית בבית 

ליג בים ישנו עשרה ילדים בחדר של ארבעה אבל לא התלוננו כי לפי התכנון היינו אמורים להפ, ילדים 4,500- כעלינו לאוניה 
פיזרו אותנו באוניות שונות וגררו אותנו , לנמל חיפה נותווגררו אבלב ים האנגלים השתלטו על האוניה  .במשך שבעה ימים בלבד

" אקסודוס"התקרית של . מצרפת הובילו אותנו לגרמניה. בצרפת לא רצינו לרדת מהאוניה ונשארנו על האוניה כשבועיים. לצרפת

  . וינט אסף את הילדים הפליטים והעלה אותנו לארץ במסע שנמשך אחד עשרה חודשים’הג .העולםעוררה רעש ציבורי ברחבי 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

תחילה הגענו למחנה עולים ברעננה ומשם עברנו . השתתפנו בחגיגות העצמאותאני ואחותי עלינו לארץ לאחר מלחמת השחרור ו

אבי בזמן  .ילדים חמישהרתי את בעלי דן ונולדו לנו כה .נוער בקיבוץהחברת בל ואני הייתי "אחותי התגייסה לנח. וץ חפציבהבלקי

  .חיינו יחד בקיבוץ, אמי ארצה לאחר עליית. וימלחמת העולם השנייה לחם בקרב הקשה בסטלינגרד ומאז לא שמענו על
  

 

  2013יוני , קיבוץ חפציבה

  


