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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  וויס :שם משפחה

  

  מאיר :פרטישם 

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

 weisz בלועזית  ויסו :איתו נולדתישם משפחה 
 

:                     מין andras בלועזית  אונדרס :איתו נולדתישם פרטי 

  כרז

  :לידה שנת

1934 
  בודפשט :עיר לידה

  

 הונגריה :ארץ לידה budapestבלועזית

 אולגה כהן :שם פרטי ושם נעורים של האם  מורדכי וויס :של האבושם משפחה  שם פרטי

  :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

   בודפשט

 הונגריה :ארץ המגורים  budapest בלועזית

  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  וןכתי

  

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )המור, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  השומר הצעיר

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

 
  Budapest בלועזית גטו בודפשט: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  

  ציין את שמו, והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוזבמידה 

  

  בלועזית
  

  ודפשטב :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

  ינואר 1945

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  טרני
 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  שארתי באותו הביתנ

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  
1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  גלילה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

הוא גר  ,קוראים לו פטר סבדושששנים  4יש לי אח שצעיר ממני ב .בבית אכלנו כשר, )הונגריה(בבודפשט  1934נולדתי בשנת 

אבי היה בשירות  .בארצות הברית 100בגיל  2008פטרה בשנת אמי נ .יש לו שני בנים ושתי נכדותו נשוי ,בארצות הברית
הכרתי בקושי  כךועקב  40הגרמנים לקחו אותו בשנו ה, שביל הגרמניםהוא עבד במסילת הברזל ב .עבודה בזמן המלחמה

  .אותו

 1945בשנת . שתייכה למעמד הבינונימשפחתי ה. ה מספק למשפחתנו פרנסהלפני המלחמה היה לאבי בית דפוס אשר הי
  .בית יהודי מסורתי - יים כל כךלא היינו דת ,הבית בו גדלתי היה בית יהודי כשר .נלקח לכיוון וגרמניה ונהרג באזור הגבולאבא 

  .למדתי בבית הספר היהודי עממי ובתיכון גימנסיה היהודי) יהימלחמת העולם השנ(עד למלחמה 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /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
  
דרך בגטו היו לנו בתחילת ה .בית הכנסת הגדול היהודי זורא, גרנו זור שבובאבגדרות סגרו אותנו  ,גירוש לא היה פשוטה

החיים ", בכדי להעביר את הזמן שמירה על ילדיםניקיון כמו אותנו בכל מיני עבודות מזדמנות  העסיקו, תלושים בכדי לקבל אוכל

  ".היו על סף המזל

הפצצות  כל הזמן היו. ש קומות ואנו גרנו בקומה החמישיתחיינו בדירה בעלת ש אמי ואחיאני והבתים בגטו היו רבי קומות 
שארו רק ארבע ב כך נקבאחת ההפצצות הפציצו את הבית שלנו ושתי הקומות העליונות נהרסו וע ."שיטחו את השטח" ,עלינו

במהלך התקופה בגטו  .גם ביום וגם בלילה ,נייןפים של הבתכל הזמן היו הפצצות על הגטו אז רוב זמננו העברנו במר. קומות

 נהר הדנובהדרך להיינו ב, מוות לא הייתיהבצעדת  .שארנו ביחד בזמן המלחמהנאחי ואמי אני הייתי עם  .כל אחד עשה משהו
  .אני לא יודע איך זה קרה, א היו לנו ניירות והשתחררנו במזלל. ששם ירו ביהודים

  .זור שלנוחררו את האחיילים רוסים אשר ש מפיחרור נודע לנו על הש

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

ראלי גימנסיה  לבית הספרחזרתי  .לאחר כמה זמן בנינו שוב את שתי הקומות שוב, בסיום המלחמה גרנו באותו בית בעצם

  .הייתי בתנועת הנוער השומר הצעירו ישראלי
זו עליה לארץ  אמתנועת הנוער שזה לא טיול אלשלושה ימים וכשהגענו לגבול סלובקיה הודיעו לנו בן יצענו לטיול  1949בפסח 

בערך שלושה  סתתרנו בבית פרטיבה והארטיסלגבול הסלובקי הגענו לבמה. היילאז נודע לנו שאנו מגשימים את הע ,ישראל

תארגנות של שבועיים המשכנו ברכבת מוינה שבאוסטריה לאחר ה, סים לכיוון אוסטריהרגנה לנו אוטובוא שבועות עד שהתנועה
יטליה ומשם זמן קצר שהיינו שם עברנו לבארי עיר נמל באיטליה ומשם עלינו לאוניה בשם גלילה שטנו בא לכיוון טרני שבא

  .כשלושה ימים עד שהגענו לחיפה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, יתך ארצהתחושותיך בעת עלי(
  ):לדורות הבאים

  
ה ברירה יתבין רגע על הגבול לא היו ,שלא הייתה הפרידההיה מה שלא הרגיש לי כל כך טוב . כשהגענו לארץ הרגשתי בסדר

משם לאחר תקופה הגענו ובקריות היה בקריית שמואל שם ישר לבית עולים לארץ הגענו לחיפה ומש .אלה לעלות לארץ ישראל

   .לדליה במשאית מאז אנחנו בדליה

  

  

   2013נובמבר , קיבוץ דליה


