
 

  "ְ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

  ויילר :שם משפחה

  

  אירנה :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          גוטמן: שם משפחה איתו נולדתי

                                           

                                             Gutman בלועזית
 

  אירנה :שם פרטי איתו נולדתי
  

  בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
20/9/1925 

   הזה'גניר: עיר לידה
                                                              

  הונגריה :ארץ לידה                        Nyíregyháza בלועזית
  

   זכריה :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  רחל קלאוס :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                  קושיצה: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  סלובקיה :ארץ המגורים Košice בלועזית

 
   :אקדמי לפני המלחמהתואר /השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  שנות לימוד 8

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

   תלמידה 

  :חבר בארגון או בתנועה

בני , השומר הצעיר, ר"בית(

    )עקיבא

  

    סלובקיה, קושיצה: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

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

 
 Košice בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  טרזנישטאט, פלאשוב, בירקנאו, אושוויץ

   

 בלועזית
Auschwitz, Birkenau, Plaszow, 

Therresienstadt 
  

 1944 :תאריך השחרור                                                                   טרזנישטאט :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  

  

  קושיצה

  ציין ממתי עד מתי, מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות 

  

  :שנת עליה

  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  אונייה רומנית



 

  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                                                                                                                 

 בהונגריה גרנו בכפר קושיצה. היינו ארבעה ילדים ושני הורים, נולדתי למשפחה יהודייה דתייה עם שש נפשות

במכולת היו מוכרים גם שתייה חריפה וכשהיו מגיעים . שלי עבדה בה בבעלות המשפחה הייתה חנות ואמאו

עם זאת היא לא . שיכורים שהרביצו אחד לשני אמא שלי תמיד הייתה יודעת להרגיע את החיכוכים ביניהם

והיה , בחורף היינו מפטמים אווזים ומוכרים אותם. הרשתה לי להגיע לחנות כדי שלא אתקרב לשיכורים שהיו שם

בילדותי אהבתי מאוד לקרוא . בבית ספר קתולי ולא היינו לומדם בשבת למדתי .י מיוחד לשומן של האווזיםלנו כל

  . אחרי שסיימתי את שיעורי הבית הייתי יושבת לקרוא ספריםו ספרים

  

  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

  

נשארנו . שם גר דוד שלי אחר בשם רוסקובועברנו לכפר  יום אחרי פסח הגיעו לקחת אותנו בעגלה עם סוסים

אבל אמא שלי , אפילו לא לחם, לא היה לנו שום דבר. אצלו למשך כשבוע עד שהעבירו אותנו חזרה לגטו קושיצה

בכפר הזה גרו עוד שתי משפחות יהודיות וגרנו אצל אחת מהן עד שהגיעו לקחת אותנו . הצליחה להשיג מהגויים

עד שהחזירו אותנו שוב  בתור תופרתעבדתי  שם אותנו לפלאשוב חוואז לקאושוויץ בהתחלה היינו בגטו . ללאגר

נשארתי עם אחותי משני האחים שלי ושם הם נספו ואני באושוויץ הפרידו אותי  .1944השנה הייתה , לאושוויץ

  .אחרי שנים נודע לי שהרגו את אמא שלי בתאי הגזים. שהייתה גדולה ממני בשנתיים

וכשהיו , עבדנו שם בבית חרושת לאווירונים. ברכבת לעיר לייפציג בגרמניה מאושוויץ לקחו אותי ואת אחותי

אחר  .מפציצים את המקום אני ואחותי היינו מתחבאות בשירותים ומציצות דרך החלון לראות את הפגזים שנפלו

יימה אחרי כשבועיים בטרזנישטאט הסת. וכבר לא היה הרג יהודים הונגריםהיו שם  כך לקחו אותנו לטרזנישטאט

 .חזרתי ברכבת לקושיצה ואני המלחמה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

הרי הגויים התיישבו בבתי היהודים , זרהכשהוא בבעלות משפחה  חזרתי לקושיצה ומצאתי את הבית שלי

דוד שלי היה הבן גם . ונתנה לי אוכל וכל מה שהייתי צריכה לעשות מה שאני רוצה הרשתה לי האישה. העזובים

, י בדהשגתבקושיצה . אבל איתי היה בקשר, חזר לשם ולא מצא אף אחד ממשפחתואחרי המלחמה וגר בקושיצה 

נסענו  ,הראשון שלמה קליימן התחתנתי עם בעלי. ממנו הבאתי לחייט שיתפור לי מעיל ובעצמי תפרתי גם שמלה

  . שם העלו אותנו לאונייה והגענו לארץומברכבת לרומניה 



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים

  

  

כשהגעתי לארץ הייתי . כבר קמה מדינת ישראל ולא הייתה בעיה לעלות לארץ, 1949כשהגענו לחיפה בשנת 

. כל פעם שיצאתי לשמש היו צריכים להחזיר אותי פנימה לצל כי השמש הזיקה לראש שלי, חולה מאוד מהשמש

והבית שבו , יר גרו הרבה ערביםבצפון הע. אשקלון של היום, גת - דל'בעלי חיפש מקום מגורים ומצא לנו דירה במג

הבית היה גדול מאוד . התגוררנו היה שייך בעבר לערבים עד שהם ברחו בתקופת המלחמה ועברו לשיכון היהודים

  .החצר של הבית הייתה משותפת. אחת בכל חדר, וגרנו בו עם עוד שתי משפחות

. שגם הוא ניצול שואה עם יחיאל ויילר, התחתנתי בשנית שנה לאחר מכן. אחרי מספר שנים אני ובעלי התגרשנו

בת בגיל  לבעלי הייתה. שהו רק שלנו לדירה יפה עם שני חדרים - שכונה אחרת באשקלון - עברנו דירה לעתיקות

נסענו יחד לטיול שורשים וכש ,היא התחתנה ונולדו לה ילדים .שהייתה ממש כמו הבת שלי בשם יונה 17

   .ם היא והילדים שלה הצטרפוג, במקומות בהם גרנו

ובלי להכיר אף אחד מלבד הייתי מאושפזת חודשיים בקומה ו חרי הטיול הזה היה לי אירוע מוחיכמה חודשים א

  .תקופה קצרה לאחר מכן נפטר בעלי. השתקמתי וחזרתי לעצמי לגמרי עם הזמן בעלי והבת שלי אבל

ר צמודה לבית שלה ומאז אני גרה בנו לי יחידת דיועלי לאחר מות במספר חודשים ו יונה גרה כיום במושב שפיר

 .קרוב אליה

  

 

  שירה ורנר: ראיון

  2011 פברואר, מושב שפיר

  


