"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :סטפני

שם משפחה :וילנצקי

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה :סילברפאלד

בלועזית Silverfald

שם נעורים:

שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה :סטפני

בלועזית Stefany

מין:
ז/נ
ארץ לידה :גרמניה

Leipzig

תאריך לידה:

מקום לידה )ישוב ,מחוז( :לייפציג

בלועזית

שם פרטי של האב :האנס

שם פרטי ושם נעורים של האם :אליזבת

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

בלועזית Leipzig

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:

מקצוע לפני המלחמה:

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

גרמניה ופולין

שם נעורים של האישה:
ארץ המגורים :גרמניה
חבר בארגון או בתנועה:

האם היית בגטאות? אילו ומתי?
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:

אושוויץ-בירקנאו ,ברגן-בלזן ,סייצוידל

סייצוידל

האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות בדרך לארץ :מרסיי בצרפת

תאריך השחרור14.4.1945 :
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?
שנת עליה1949 :

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

נולדתי בעיר לייפציג בגרמניה בשנת  ,1926היינו חמישה ילדים במשפחה .אבי עבד בחנות בדים גדולה ,ואמי הייתה עקרת
בית .למדנו בבית ספר ,חגגנו חגי ישראל והלכנו לבית כנסת .בפורים קיבלנו סוכריות בבית הכנסת .עם עליית היטלר לשלטון
החלו הגבלות וגזרות :נאסר עלינו להיכנס לבתי קולנוע ,לאופרה ,אפילו לשבת על ספסלים בפארק .בשנת  1938הגיעו לביתנו
שני חיילי גסטאפו ושוטר ,ולקחו את אבי למחנה זקסנהאוזן לחצי שנה.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
נאלצתי לענוד טלאי צהוב .יום אחד נתפסתי ברחוב בידי הגסטאפו ונעצרתי .לאחר חצי שנה במעצר נשלחתי לבדי לאושוויץ
בירקנאו .בתאריך  5.5.1944הגעתי לאושוויץ ,הוטבע לי מספר על היד ,גזרו את שיערותיי והפשיטו ממני את בגדיי .קיבלתי
את בגדי המחנה ויצאתי לעבוד .יום העבודה ארך  12שעות .תפקידי היה למלא דליי חול לרכבת עבודה .בצהריים קיבלנו מרק
דל ,בערב קיבלנו חתיכת לחם .לפעמים גנבו לי את חתיכת הלחם ,ונשארתי בלי אוכל ל 12-שעות .לפעמים קיבלנו כפית
מרגרינה ומעט ריבה .אחיי ואבי נלקחו למחנה טרזינשטאט .מאושוויץ נלקחתי ברכבת בקר לברגן-בלזן ,ומשם לעבודה במפעל
נשק .עבדתי במשך  12שעות כל יום ,היו איתי נשים מכל העולם.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
בתאריך  14.4.1945שוחררנו על ידי האמריקאים .אני הייתי בדיכאון ובכיתי הרבה ,חיכיתי למשפחתי .הייתה לי הזדמנות
לכתוב לאמי ,והיא שלחה את אחי לקחת אותי .חליתי בשחפת ושכבתי חצי שנה בבית חולים בברלין.
הפלגתי ארצה על אוניית "גלילה" דרך מרסיי שבצרפת.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
הגעתי ארצה בשנת  1949עם כל משפחתי ,חוץ מאח אחד שנשאר בגרמניה .בנמל חיפה לקחו לנו את הדרכונים הגרמנים
וקיבלנו תעודות זהות .במשאית נסענו למאהל בפרדס חנה .עבדתי כעוזרת ומטפלת בבית פרטי בפתח תקווה .בשנת 1952
התחתנתי עם דוד וילנצקי .בגלל מחלה שפקדה אותי במחנה ,לא יכולתי ללדת ונותרתי ללא ילדים.
קיבלנו קרח עבור המקרר וגז עבור פתיליית הגז ברחוב .אחר כך אמי קנתה דירה בנהריה ,וגם אנחנו עברנו .אני ואחת
מאחיותיי עבדנו במלצרות במסעדת פינגווין ובבית קפה פייבלמן ,ואת הכסף שהרווחנו נתנו לאמא .אבי חלה בשחפת ולא יכל
לעבוד .הוא נפטר בשנת  ,1951ואמי נפטרה בגיל  95בשנת .1995

ראיון :שושנה צ'רכי
מושב עבדון ,מאי 2012
עריכה :אלינה נאור

