
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  
  
  

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

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   ליביה:שם פרטי   סימקוביץ:שם משפחה

  ואה ובתקופתההשפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Weiss       |                            וויס:  המלחמה או בתקופתה

   לודמילה:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  27.8.1923 :לידה נ / ז     Ludmila      |                       לודמילה:  המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                             מקום לידה                                  
  Verky Berezny                                            ורקי ברזני):מחוז, ישוב(

  כוסלובקיה' צ:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  מלוינה וינגר:נעורים של האם  ישראל וויס:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):  ה לפני המלחמהנשוא/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Verky Berezny                    |                     ורקי ברזני ):מחוז, ישוב(

  ובקיהכוסל' צ:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :                                או בתנועהחייט:  המלחמה  תיכוןבית ספר:לפני המלחמה

               מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                    
 ורקי ברזני): ארץ, מחוז, ישוב(

  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                         1944אפריל , שם הגטו אושאורוט. חודשיים בעיירה במחוז קרפטוולין מתחת להרי הקרפטים     

  .מפעל מטוסים בלייפציג, יערות דונצוגן, מפעל לייצור לבנים באושאורוט ?אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                        

  זוכרת רק שהאמריקאים באו, לא זוכרת: מקום  השחרור
 

 1945תאריך השחרור  

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

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1985 :העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים

http://www.ledorot.gov.il/


  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

, אבא שלי היה נהג מוביל במשאית. רק הבנים בבית ספר יהודי וגם בחדר, כולם הלכו לבית ספר. ושתי אחיותחמישה אחים 
  .אמא הייתה עקרת בית. למשפחה היה מספיק כסף, גרנו בבית מאוד גדול ומרוהט. סוסים וכרכרה, טרקטור

רק בבית ספר הילדים היו , הנוצרים התייחסו טוב ליהודים. הייתה גם אישה ממשפחתו של אבא שעבדה מאוד קשה בבית שלנו
  .מציקים ומקללים

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש:  דרךציוני(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמז ברית האווקואציה למרכ/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
בהתחלה ההונגרים . כים ברחו' הצ1944בשנת . פרט לשני אחים גדולים שהלכו ללמוד באושאורוט, 1939-1944היינו יחד בשנים 

  .למשל ההונגרים השתמשו במשאיות ובטרקטור של אבי. השתמשו בגברים היהודים למלחמה וגם ברכושם
  . כים ברחו'ואפילו הצילו יהודים מהאזרחים המקומיים שהציקו לנו כשהצ, םבהתחלה ההונגרים לא שיתפו פעולה עם הגרמני

אני הייתי חייבת ללמוד . היא שרדה את המלחמה אחרי שנלקחה למחנה. והם עברו לבודפשט, אחותי התחתנה עם יהודי הונגרי
  .בבית דיברנו יידיש. מ להצליח לקנות אוכל"הונגרית ע

  . הרוסים התקרבו וחשבנו שהם יעזרו לנו.ודים החמירוהיחס ליה, המשטר ההונגרי השתנה
משם . אחותי ושני אחים, בסוף חזרנו למחנה להוריי. עבדתי עם אחותי בבית חולים לילדים. באפריל לקחו את כולנו לגטו הונגרי

שים וצעירים באותו קרון לאושוויץ הופרדנו גברים מנ. וגם אותי לקחו, במשך כמה ימים לקחו את כולם ברכבת לאושוויץ
שם כרתנו עצים ועבדנו . יחד עם אחותי נלקחתי ברכבת מחוץ ללטביה אל יערות דונצוגן, קיבלתי באושוויץ מספר. ממבוגרים
שם עבדתי בצורפות של , בזמן זה הגעתי למפעל ענק לבניית מטוסים בלייפציג. אחרי זה הגרמנים לקחו אותנו לשטוטהוף. בשדות

  .דשיםחלקי מתכת במשך שמונה חו
  

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

שם פגשנו את . אני ואחותי החלטנו להגיע לבודפשט לדוד שלי. שם קיבלנו מעט אוכל. כוסלובקיה' לברטיסלבה שבצברכבותהגענו 
שם . בבודפשט היה מקום שהסוכנות היהודית חילקה בו אוכל. את אחי הרופא ואת אחי הקטן, ה עם יהודי הונגריאחותי שהתחתנ

. לבעלי הייתה דירה מהצבא. אף פעם לא חזרתי לעיר מולדתי. כך פגשתי את בעלי והתחתנתי. שמעתי שמישהו בפראג מחפש אותי
  .האוכל שקיבלנו באמצעות כרטיסיםחלקנו את המקום ו. מהצבא היו המון אנשים שבאו לבקר
  .הרגשנו בטוחים בארצות הברית. שם נולדו לנו שלושה בנים. דרך דוד של בעלי, הגענו לארצות הברית לגמרי במקרה
  .בן אחד עלה לפנינו לישראל והתחתן

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, תעילות ציבורית או תרבותיפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
אני ובעלי מרגישים שזה .  נכדים ושישה נינים11יש לנו . אנחנו עדיין חיים באותו בית. לראשון לציון,  עלינו לישראל1985בשנת 

  .ולעולם לא נעזוב, המקום של הלב שלנו
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



