
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ויס :שם משפחה

  

  יעקב :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

         ויס :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

 :שם נעורים

   בלועזית                                                       יעקב :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין

 נ/  ז   
 :לידה תאריך

18.8.1928 
  מונקטש ):מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

   בלועזית
                                                           

  כיה'צ :ארץ לידה

 
  רייזל וולך :שם פרטי ושם נעורים של האם  דב :של האב שם פרטי

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                      וולווה: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  כיה'צ :ארץ המגורים                                           בלועזית

  
 

 : לפני המלחמה מיתואר אקד/השכלה
 
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  צולינא בגליציה ודבקשצובו בהונגריה  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
      בוכנוולד,ברגן בלזן,הרצונג,דורה,אושביץ ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                    ברגן בלזן:     מקום  השחרור

 
 1945:  תאריך השחרור

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

  

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1947 :עליה שנת  אלאו ומרסיי, מישקולץ :בדרך לארץ מחנות/מקומות
 

  המעפיל האלמוני



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

, והבעקבות מותה של אמי עברנו לוולו. למדתי לימודי קודש בחדר. למשפחתי היה מפעל נייר. במונקטש 18.8.1928-נולדתי ב

הלימודים בבית הספר היו בשפה  .י ההונגרים"המקום נכבש ע 1939בשנת . ושם למדתי בבית ספר ולימודי קודש בחדר

  .המקומית ולאחר מכן בשפה ההונגרית

ומשם נסענו לדבקשצובו , חזרנו לוולווה 1942בשנת  .שם היינו שנה שלמה, ההונגרים גירשו אותנו לגליציה 1941בשנת 

 1944בשנת . משם עברתי ללמוד בישיבה בהורינץ. אחרי שנה חזרנו לוולווה עם אישורים הונגריים. לביתה של אחותי הגדולה

, ו ארבעה ימיםבאושוויץ הייתי שלושה א. ומשם לאושוויץ, גורשנו לגטו צרקרוצה ליד העיר חוסט, אחרי שחזרתי. חזרתי לוולווה

אחרי שלושה חודשים הועברתי . במחנה דורה עבדתי בחפירות ועפר. ומשם הועברתי למחנה דורה, הועברתי לבוכנוולד

שם . לסחיבת מסילות ברזל, משם נשלחנו למחנה כפיה באיזור. שם עבדנו בסחיבת מריצות אבנים וחפירות. למחנה הרצונג

היינו שלדי , היינו שם עד שהגיעו האנגלים ושיחררו אותנו. חנה ברגן בלזן להשמדהמשם נשלחנו למ. קפאו לי אצבעות הידיים

  ).מוזלמן(אדם 

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

והדירה , הגעתי לכתובת שאבי מסר לי לפני המלחמה. לבודפשט במשאיותמשם הגעתי . כיה'האמריקאים החזירו אותנו לצ

לאחר . והוא סיפר לי שהוא לא יודע איפה אחותי נמצאת, פגשתי את גיסי, אחרי כמה ימים הייתי בריכוז פליטים. הייתה ריקה

מים מצאתי את אחי אברהם אחרי כמה י. שהייתה גם במחנות ,יפההקטנה מכן הלכתי לריכוז פליטים אחר ופגשתי את אחותי 

נרשמתי ושלחו אותי להכשרה . וגיסי אמר לי להירשם לעליה לארץ ישראל, חזרתי לריכוז הפליטים שלי. בריכוז פליטים אחר

 . שסיפרה לי שאחותי הגדולה כבר לא בחיים, שם שוב פגשתי את אחותי יפה. במישקולץ

כשקיבלנו את האישורים . חיכינו קרוב לשנה לעליה לארץ. חקלאיתהכשרה  –בגרעין בני עקיבא , הייתי במישקולץ שנה וחצי

קיבלנו אישור לנסוע . גידלנו ירקות וחיכינו לעליה. משם למחנה פליטים אשאו, נסענו לוינה. שינינו את שם הקבוצה לגאולה

 65ם ונשלחנו למחנה י הבריטי"שם נתפסנו ע, הפלגנו עד נמל חיפה. שם עלינו על אוניית המעפיל האלמוני. לנמל מרסיי

  .קיבלנו אישור לעלות לארץ 1947בשנת  .שם למדנו קצת עברית ושיחקנו כדורגל כל היום. בקפריסין

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
משם עברתי ללמוד בבית הספר הדתי מקווה . לחודש הסתגלות בארץ –יה לכפר סבא ומשם נלקחנו באונ, הגענו לעתלית

לקראת התיישבות והגנה על  ,לאחר שנת לימודים עברנו לשדה אליהו להכשרה. שם גויסנו להגנה. דרך עליית הנוער, ישראל

  .הגעתי לניר גלים 1949בשנת . היישוב

  

  

  אליהו ויס: ראיון

 2009מרץ , ניר גלים


