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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  רובינשטיין - קוט: שם משפחה

  

  שפרה :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          זילברשיין: שם משפחה איתו נולדתי

                                           

                                             Zilberstein בלועזית
 

  ולריה :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Valeria בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
17/11/1926 

  אויפהרטו:  עיר לידה
                                                              

  הונגריה :ארץ לידה                       Ujfehreto בלועזית
  

  משה :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  פפי פרנקל :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                  אויפהרטו: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  הונגריה :ארץ המגורים Ujfehreto בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

    

  :חבר בארגון או בתנועה

    )עקיבאבני , השומר הצעיר, ר"בית(

  

   הונגריה, אויפהרטו:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

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

  אושוויץ
 

  בלועזית
Auschwitz                                                                                                                              

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

   

 בלועזית
Auschwitz, Plaszow, Muhlhausen, Bergen Belsen  

  :תאריך השחרור                                                                   ברגן בלזן :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
15/5/1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה (

  )גרמניה ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  גרמניה, ברגן בלזן

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  תאודור הרצל



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                          

, היינו עשרה ילדים. עוד מילדותי אני זוכרת שהייתה לנו חנות טקסטיל. בהונגריה באויפהרטו 1926אני נולדתי בשנת 

 . לא היינו מעורבבים עם הגויים, אני למדתי בבית ספר עממי הונגרי אך יהודי. הגדולים מבינינו עזרו בפרנסת הבית

בעיירה שלנו היו הרבה . משלנומשפחות ולכן היינו יכולים לקיים בית ספר  300היו בה , הקהילה הייתה דתית ותוססת

הרב , גם אבא שלי היה בן של רב גדול. רבנים וכמובן את הרב הגדול האלברשטאס שאלפים היו מגיעים אליו בחגים

אני למדתי רק שמונה כיתות וגם . אבל הסתדרנו, היו הרבה בתי עסק יהודים. הפרנסה אז לא הייתה קלה. זילברשטיין

 . עזרתי בחנות

אבל כשהיה צריך הם אל הושיטו יד לעזרה , היו לנו חברים גויים נפלאים. תחילו עוד לפני שהנאצים הגיעוחוקי הגזע ה

 . ונאלצנו להחזיק מעמד לבד

  

  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

  

הם . לא ידענו מה לעשות כי אז כל אירופה כבר הייתה כבושה. 18ואני הייתי בת  1944הנאצים הגיעו להונגריה רק ב

  . ערב כניסתם היה בפסח ואנחנו היינו בבית. רק בודפשט ניצלה, מהר הגיעו ברגע האחרון ורצו לגמור את הכל

חו אותנו מהגטו לק. אחרי פסח הם כינסו את כולם בבית הכנסת ומשם לקחו אותנו לגטו שם היינו שבועיים בלבד

להם לשתות נתנו , הילדים בכו ולא היו מים לשתות, אנשים היו בקרון אחד 80-90. ם נוראייםלאושוויץ ברכבת עם תנאי

הנסיעה לקחה ימים ולילות ואי . שכבנו ממש אחד על השני. אם היה קר וזלגו מים על השמש אז ליקקנו את המים. שתן

  . אפשר היה לדעת כמה זמן עובר

אבל מייד כשיצאנו כבר התחילו לצעוק שנסתדר בשורות של חמד , דלתות נפלנו כמו שיכורים לאוויר הצחהכשפתחו את 

כשאמא שלי הלכה עם ארבעת האחים הקטנים : ה אני לא אשכח בחייםהזהרגע  תא. מוד בחמישייהוכל משפחה תע

צמודות כאילו היינו , היינו ביחד לאורך כל המלחמה, אני הייתי עם אחותי רחל. למוות, שלחו אותם שמאלה רשלי ויש

. בנו ושלחה מבט אליי ואל רחל היא הביטה, כשאמא שלי נלקחה שמאלה עם ארבעת האחים הקטנים .שתיים בגוף אחד

  . מאז לא ראינו אותה ואת המבט שלה אני לא יכולה לשכוח

אני לא יודעת מה היה עם אבא שלי כי הגברים . ים לצד שמאל וחזקים ומבוגרים לצד ימיןנעשו חלוקה של חלשים וקט

השיטו אותנו והורידו לנו את ... כי במקומות אחרים יצא גז, נו באמת יצאו מיםשלחו אותנו להתרחץ ולמזל. בנפרד היו

, בבלוק שלנו היו דרגשים וחמש בנות ישנו ביחד על כל דרגש. והנאצים צחקו עלינו, לגברים ולנשים ביחד, השערות

היו כאלה שאמרו . אני זוכרת שהיינו מסתכלות החוצה דרך החלון ורואות להבות. בתנוחת כפיות כדי שיהיה מקום

  . ידענו ששרפו את שניהם. ששורפים את ההורים שלנו והיו אופטימיים שאמרו ששורפים רק בגדים

אם מישהו היה מתעלף היו . אבל בכל יום היו עושים לנו מסדר, בשלושת החודשים שהיינו שם לא שלחו אותנו לעבוד



 

אחרי שלושה חודשים אמרו לנו . ם השירותים היו נוראייםוג, כי לא היה, כלה זמן חשבנו על אוכל. שופכים עליו מים

וכשהגענו למחנה השתדלנו להיות באמצע , שוב אני ואחותי היינו צמודות. שעוזבים את אושוויץ ואז עברנו לפלאשוב

פחדנו מהמוות , פחדנו ממה שעלול לקרות. כדי שלא ישימו לב, הטור כי לא טוב להיות ראשון ולא טוב להיות אחרון

אבל לצערי הוא לא הצליח , בפלאשוב היה פחות נורא ואפילו קרה נס ונפגשתי עם אח שלי. רצינו להישאר בחייםו

. גם בפלאשוב היינו שלושה חודשים. SSאנחנו עסקנו בתפירה ועבדנו במחנה כל היום תחת השגחת ה. להישאר בחיים

  . וףאני זוכרת שהיו הפצצות ואנחנו שמחנו שמפציצים כי הבנו שזה הס

אחר כך הגענו לברגן בלזן ושם אחותי רחל . אחרי שלושה חודשים בפלאשוב חזרנו לאושוויץ ומשם נשלחנו למילהאוזן

והוא אמר לי בגרמנית , אני זוכרת שאמרתי לקאפו שהיא חלשה וחולה והיא עומדת למות. כבר הייתה מאוד חלשה

הוצאתי את הגופה שלה . צמודה אליי לאורך כל המלחמה נפטרה מרעב אחרי שהייתהבסופו של דבר היא . שכולנו נמות

כי אחותי הייתה עכשיו , כבר היה שם הר שלם של מתים ואני זעקתי שמע ישראל.אפילו לא אלונקה, מהבלוק על מרצה

 . עשר אחים ואחיותרק אני שרדתי מתוך , ביום השחרור רק אני השתחררתי. חלק מהר המתים ואני נשארתי לבד

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

בזמן הזה הכרתי את בעלי הראשון . 1947ונשארתי בגרמניה עד  15.5.1945בתאריך  השתחררתי בברגן בלזן

כשהיינו על האונייה אני כבר הייתי ". תאודור הרצל"והתחתנתי איתו ועלינו ביחד לארץ על ספינת המעפילים 

. נה מעצר בקפריסיןהתרגשנו להגיע לארץ ישראל אבל כשהגענו הבריטים לא נתנו לנו להיכנס ושלחו אותנו למח.בהריון

בתי הראשונה נולדה במחנה בקפריסין ובגלל שהייתה לי תינוקת אז נתנו לנו אישור לעלות . לא האמנו שזה קורה שוב

 .הגענו לישראל כשהיא הייתה בת ארבעה חודשים. לארץ

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , ה שהקמתהמשפח, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

  

, כל יתר ילדיי נולדו בחיפה. עבדתי בחנות רהיטים שהייתה למשפחה. כשהגענו לארץ ישראל נשלחנו לחיפה ושם גרנו

הם כולם גדלו בבית שמח ואני הקמתי . הם התחתנו והולידו ילדים וכיום יש לי אפילו נינים. שבעה ילדים סך הכל

שם כבר לא , ואני נישאתי בשנית ועברתי לגור בירושלים 1980בעלי הראשון נפטר בשנת . גדולה כאן בארץמשפחה 

 .עבדתי ואני גרה עד היום

  

 

  מאיה בואנוס: ראיון

  2012 אפריל, ירושלים

  


