
 

  "ְלדֹורֹות"                                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                   

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                      

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  וייס :שם משפחה

  

  )אורנה(שמחה  :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          וייס: שם משפחה איתו נולדתי

                                           

                                            Weis  בלועזית
 

   :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Tzinki Erno בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
2/2/1930 

   'מונקאץ: עיר לידה
                                                              

  כוסלובקיה'צ :ארץ לידה                       Munkatsch בלועזית
  

  שמואל :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  לאה רוזנבאום :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                   'מונקאץ :מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  כוסלובקיה'צ :ארץ המגורים Munkatsch בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

    

  :חבר בארגון או בתנועה

בני , השומר הצעיר, ר"בית(

    )עקיבא

  

     מונקטש :מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                              )שם העיר או האזור ושם הארץ(
   מונקטש :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
 Munkatsch בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  ברגן בלזן, בוכנוולד, אושוויץ

   

 בלועזית
Auschwitz, Buchenwald, Bergen Belsen 

 1945 :תאריך השחרור                                                                   ברגן בלזן :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 ,מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )גרמניה ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

 

ציין את , במידה ועלית באנייה

  שמה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                 

 והיינ. הונגריתלאחר מכן בבית ספר בשפה הלמדתי בחדר ו, נולדתי למשפחה דתית .כוסלובקיה'כפר קטן בצבגרנו 

מי הייתה עקרת בית ואבי היה נגר שהתחרש כתוצאה משתתפות במלחמת העולם הראשונה א, תשעה אחים

   .כחייל בצבא האוסטרו הונגרי

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

  

שוחד  זכותנודע לי ששוחררנו ב בדיעבד. אחרי תקופה קצרה אבל שוחררנולקחו אותנו לגטו מונקטש  1942שנץ ב

 נשארנושם , גטואותו שוב ל לקחו אותנולאחר מכן שנה או יותר . נתן להונגרים, שהיה עשיר, שאבא של חבר שלי

בילדותי הייתי ילד סקרן  .במשך יותר משבועיים נסענו ברכבת. לאושוויץ נולקחו את כולעד ששבועות  השלושכ

שם , יצאתי מהקבוצה והלכתי הצידה, במקום ללכת עם כל הקבוצה שירדה מהרכבת. והסקרנות הצילה אותי

. ומאז נפרדה דרכי ממשפחתי, לקבוצה של מבוגרים שיועדו לעבודה, נתקלתי בגבר שאמר לי ללכת למקום אחר

 שם, לקחו אותנו לבוכנוולד אחרי תקופה באושוויץ. ביניהםוהמבוגרים עזרו לי להסתתר  בקבוצה הייתי הילד היחיד

את חבריי שעד היום הם החברים הכרתי שם . כמו מחנה בתוך מחנה, עץ לילדים שהופרדו מהמבוגרים ףהיה צרי

הוא  :גרמניםהחיילים המטוב יותר התנהג אלינו כי ו'ף שלנו היה ממוצא צשל הצרי SSהקצין  .הטובים ביותר שלי

הנעליים שלי היו כש. לעבוד ואת הקטנים לקחו בטרנספורטהגדולים לקחו  םאת הילדי. פדן ולא הרביץ לנולא היה ק

קראו בכרזות את  בסנדלרייהבדיוק כשהייתי . רשות ללכת לסנדלרייה והוא הסכים SSקרועות ביקשתי מקצין ה

הקצין הגיע לחפש אותי . רמקוליםלא היו  שםאבל אני לא שמעתי כי , מספר האסיר שלי כדי להתייצב מול המפקד

אבל לא יעשה את זה חזק אלא רק כדי להראות למפקחים מלמעלה שקיבלתי את , ואמר שהוא צריך להרביץ לי

נסענו בקרון , הנסיעה ארכה כשבועיים. שהינו בבוכנוולד כשמונה חודשים ולאחר מכן עברנו לברגן בלזן .העונש

קבוצה של נשים שדיברו . בתחנה עזובה ומייד התחילו להרביץ לנו כשהגענו ירדנו. ברכבת והיה מקום לשבת

. אבל לא הייתי יכול לבקר אותה, הונגרית עברה שם ואחת מהן זיהתה אותי ואמרה לי שאחותי שרי נמצאת כאן

היו שם הרבה מתים והאנשים הבריאים היו סוחבים את המתים לתוך קברי , הכניסו אותנו למחנה של גברים בלבד

 .וידענו שהרוסים מתקרביםשמענו את התותחים של הצבא ש היינו שם כשנה עד. אחים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

אני כבר חליתי . בטיפוסאחרי השחרור נודע לי שאחותי מאושפזת בבית החולים של הצבא האנגלי והיא חולה 

כשראיתי אותה היא . לכן לא חששתי לגשת אליה ברגע שהתאפשר לי, בעבר במחלה הזו וגם החלמתי ממנה



 

  .אני עוד זוכר את המבט שהיה לה רגע לפני שנפטרה ליידי, הסתכלה עליי

לקח הוא , אחד אימץ אותי ודאג לירוסי חייל . הם לא נתנו לנו לצאת מהמחנההיינו חולים וכשהגיעו הרוסים אנחנו 

. אבל היא גם הייתה טובההאישה הגרמנייה פחדה ממנו . לתת לי אוכל כל יוםוהכריח אותה אישה בגרמניה לאותי 

היינו צריכים לאכול מרק . מתאים לקיבה של אדם רעב כמונוהאוכל שניתן במחנה על ידי האנגלים היה שומני ולא 

  .וכל מתאים שנתן לי כוחוהאישה הגרמנייה הביאה לי א

, שאחי היה שם ונסע לכפר הולדתנו אמר ליהוא . במחנה שהיה איתילמינכן ושם פגשתי חבר  כשהתחזקתי נסעתי

גבול לי שהוא נסע ל ובפראג נאמר, נסע לפראגהוא כבר נאמר לי שלשם כשהגעתי . החלטתי לנסוע גם אניאז 

  . בקרב לשם כבר אמרו לי שאחי נפלם געד שהגעתי  .כי'צבא הצל צטרףהכיה ו'צ-גרמניה

היא הסבירה לי שאני יכול לנסוע . בפראג היה מחנה פליטים והייתה קצינה אמריקאית ששאלה לאן אני רוצה לנסוע

כיוון שגדלתי . כיה ומכאן לעלות לארץ ישראל'או שאני יכול להישאר בצ, לאמריקה ושם משפחה יהודית תאמץ אותי

במקום עבר אוטובוס ובו היו ילדים רחוצים . החלטתי להישאר, בבית דתי ושמעתי על ארץ ישראל עוד בילדותי

פתאום ראיתי באוטובוס את החברים . איתם כי אני הייתי מטונף ופרועלעלות  ומטופחים ובאותו רגע רציתי מאוד

הגענו לכפר שהיו בו נזירות שטיפלו . שלי שהכרתי במחנה והם קראו לי להצטרף אליהם ועליתי איתם לאוטובוס

  .והיה לנו טוב, רחצו אותנו והביאו לנו בגדים, בנו

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, עלייתך ארצהתחושותיך בעת (

  ):לדורות הבאים

  

התגייסתי . בחרתי להתמחות בגידול עופותו תי בבית הספר החקלאימדלנהלל שם כשהגעתי ארצה שלחו אותי ל

 .לצבא ליחידת גולני והשתתפתי בהרבה קרבות כמו כיבוש קיבוץ נגבה ובארי

  

 

  וזנברגאופירה : ראיון

  2011 ינואר, רעננה

  


