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  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
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  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ה אינה נוגעת אלייךבמידה והשאל                                  

           וייס: איתו נולדתישם משפחה 

                                         

                                            Weiss  בלועזית
 

  גיורגי :איתו נולדתישם פרטי 

                                                

 Gyorgy יתבלועז
                                          

:                     מין

   זכר 
   :לידהשנת 

3/5/1926 
  בודפשט:  עיר לידה

                                                             

      Budapest בלועזית

                                           

  הונגריה :דהארץ לי

 
  משה :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אילונה ניומן :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    בודפשט: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

             

  Budapest בלועזית

                                         

  הונגריה :יםארץ המגור

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

   
 תיכון

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             
  תלמיד 

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

  

     דפשטבו: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
      בודפשט: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  Budapest בלועזית

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                    בודפשט :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

   16/1/1945: תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ין מקום אליו חזרתצי

  

  בודפשט

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  גלילה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, מורחבתהמשפחה ה, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אני הייתי תלמיד בגימנסיה . תוך הבנייןאבא עבד בקונספירציה של בגדי גברים ואמא הייתה חנות של מוצרי חלב ביריד סגור ב

עבודה שהקנתה לי תעודת , ועם פרוץ המלחמה לצד הלימודים גם עבדתי כשוליה בבית מלאכה לעיבוד עורות 14עד גיל 

  . גדלתי בבית מסורתי וכל בוקר הנחתי תפילין. ובזמן הזה כבר נשאתי את הטלאי הצהוב 1944עבדתי שם עד מאי . מומחה

  
  על קורותיך בזמן המלחמה י /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

רוב הזמן . בעלת מבנה צבאי רגיל וחיילים הונגרים ששמרו עלינו, אגויסתי לפלוגת עבודה בכפייה במסגרת הצב 1944במאי 

מקום שאליו נלקחו רבים כי המסילה הופצצה והורדנו באמצע הדרך כדי , רק במקרה לא נלקחתי לבור. עבדנו במסילות ברזל

בעת ההליכה . Baya-המקום האחרון היה בעיר באייה. כל עבדתי ביותר משמונה מקומות, העברתי פסי מסילה ברגל. לעבוד

   .הייתי מניח תפילין, שעתיים ברגל ,לעבודה

בבאיה המפקד היה חבר שלי והוא גילה לי שלמחרת בבוקר אשובץ לעבודה בעורות כדי לתקן את המעיל של המפקד בשעה 

קיבלתי שלושה . ומכונת תפירה מתאימהעור , המפקד היה מלווה אותי לביתי כדי לגייס כלים. תשע בבוקר במקום בשעה חמש

את המעיל מסרתי לבית מלאכה ויומיים לאחר מכן הכריזו שצבא הונגריה יצא . כשהגעתי לבודפשט פגשתי את הוריי. ימים

  .לא ידעתי שנאצי עלה לשלטוןורבתי לפקודתו יסזרה לצבא באותו היום כשהגיע המלווה לקחת אותי ח. מהמלחמה

ההונגרי הודיע שעריקים שייתפסו יירו בהם על  SS - וה, דודי שגם היה בפלוגת עבודה אחרת היה בחופשה אצלנו, ו זמןבאות

הובאנו לרחוב הראשי לבית כנסת . יהודים 250בעקבות כך אני והוא התגייסנו למחנה הצבאי הקרוב ונכלאנו עם עוד . המקום

  . הועברנו לבודפשט וכל בוקר יצאנו לעבוד בתיקון בתים הרוסים. בודהשהפך לבניין צבאי וארגנו אותנו מחדש לפלוגות ע

אחרי . וינה ברגלוהייתה שמועה שלמחרת כבר לא נעבוד אלא נילקח מערבה ל. אמי התגוררה בבית מחסה מטעם שוויצריה

הבחנתי בעגלה . הסרתי את הטלאי הצהוב ונשארתי בבגדי עבודה, העבודה כשעמדנו במסדר אמרתי לדוד שלי שאינני מצטרף

  . של רהיטים והצלחתי לחמוק ולדחוף את העגלה כאילו אני עוזר תחנה

הוריי גרו . בעיירה הייתה רכבת פרברים ואני התגעגעתי להורים. עוד לפני סירובי לחזור לצבא עבדתי בשורקשר ליד בודפשט

מאושר בחיי כי זכיתי לראות שוב את הוריי ואת זה היה היום הכי . אז בבית מרזח שהתרוקן וקיבלתי אומץ לקום ולנסוע אליהם

נו בישיבה של שעתיים ינלקחנו לחצר העיירה ונעש. למחרת בבוקר חזרתי לעבודה ונתפסתי עם עוד כמה אחרים שברחו. אחי

  .בסד עינויים

הונגרים וברחתי לרחוב  חייליםומולי הגיעו שני הלכתי לכיוון הבית . בבית המוגן בצלב האדום תכננתי להצטרף לאחי שהיה

סייע לי  אביו של חבר. הקשתי בחלון אך לא נתנו לי להיכנס כי לא היה מקום, 14הגעתי לבניין בית הילדים של אחי בן ה. צדדי

  . רי כמה שבועות הלכתי שוב לגטופגשתי את אחי ואח. 18הייתי כבר בן . להיכנס למוסד

הוא נכלא שקיבלנו גלויה מכומר . הוא נלקח בתור יהודי בצעדה לווינה ובגבול האוסטרי הרגו אותו, שוב לא פגשתי את אבא

חברי . באותו רגע השלכתי את כיסוי הראש שלי והפסקתי להניח תפילין. והם הוצתו עוד חולים במחלת הטיפוסבצריף עם 

אותו חבר ארגן לחבריו ביומו . למחתרת ציונית הציל את אמי בכך שנתן לה את המסמך לחסות בבניין המחסה השוויצרי שהלך

  .האחרון בבונקר שיהיה להם טוב אך סמוך לתום המלחמה הלשינו עליהם והוציאו את כולם להורג על גדת נהר הדנובה



 

  ץ  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לאר/אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

תנועה ציונית , הצטרפתי לתנועת דרור הבונים. נפגשתי שוב עם אמי ואחי לייד החנות של אמי 1945בחמש עשרה בינואר 

. תה במקום שואבהדכך התחילה חברותי בתנועה הציונית ואני ניהלתי את קבוצת ההכשרה שהיי. תחת פיקודו של יוסף גרדוש

שם הייתי חצי , נשלחתי לאיטליה לסמינר עולמי של התנועה. והייתי גם בהנהגת התנועה 14-20היו לי שלושים נערים בגילאי 

. למדנו את השפה העברית. בסמינר היו נערים מכל אירופה. יצחק טבנקין היה בין המורים שלנו. שנה בסוראנו שליד רומא

  . של אנשי ההגנה, הבריחה"כל הסמינר התנהל במחתרת תחת ארגון . יש ובהמשך בעבריתההרצאות היו תחילה בייד

הסופר אשר ברש הרצה . באיטליה קיבלתי מסמך שאני אישה איטלקית. נסענו במשאית סגורה עברנו כמה גבולות עד סוריאנו

בסוף חזרתי להונגריה . אמונים להגנה הושבענו בלילה. למדנו ציונות וגיאוגרפיה של ארץ ישראל. לנו על תולדות האומנות

  .ולתנועה שלי ארגנתי מחנה קיץ לנוער יהודי והייתי אחראי וקונים מחוץ לבודפשט בעיירות של יהודים

שלטונות הונגריה סגרו את פעילות התנועות הציוניות והעבירו הכל לשגרירות ישראל ואז כל מי שהיה כשיר לעלייה  1949ב

  .הופנה לעלייה

  
  י על חייך  בארץ/רנא ספ

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

  ):לדורות הבאים
  

לקח לנו חודש ימים . חניך אחד נפטר בדרך. והבטחתי להוריהם שאדאג להם 14-16לקחתי עמי כארבעים נערים בגילאי 

  . להגיע לארץ כי הכל היה במחתרת

כיה בזכות שוחד 'כך עברנו לצ. צעירים ועשינו בימי הפסחא כאילו טיול ובו עברנו ממקום למקום, היינו לבושים כחניכי צופים

ברכבת עברנו לברטיסלאבה ודך וינה בעזרת . בדרך עברנו נחל ולקחתי ילדים על הכתפיים. לשומר הגבול שהעביר אותנו

  . וינט והסוכנות הגענו ארצה'הג

אחרי שנה . ואני נסעתי להכשרה בקיבוץ גבעת חיים ,במסגרת עליית הנוער רים העברנו לקיבוץ המאוחד שבמנרהאת הצעי

עבדתי כאופה . אחרי שלוש שנים עזבתי את הקיבוץ ועברתי לחיפה. ניצולי שואה יצאתי להתיישבות בקיבוץ יד חנה להונגרים

  . וסבל

אחר מכן שירתי למדתי הנהלת חשבונות ול. ועשר שנים לאחר מכן הכרתי את אשתי תמר אגנס 1951ת אמי עלתה לארץ בשנ

  .עם שתי בנות וכיום יש לי נכדים ובקרוב גם נינים משפחה תיהקמ. ט"השתחררתי בדרגת רב. במילואים

  
  

  

  מרים מילשטיין :איוןר

  2011פברואר , חיפה

  

  


