
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                             

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                  
  

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

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 לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורים יעלה . וחינוכית

 
 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  וייס :שם משפחה

  

  יונה :שם פרטי

  

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, לה אינה נוגעת אלייךבמידה והשא                                  

 Weisz   בלועזית                          וייס :איתו נולדתישם משפחה 
 

:                     מין                                 Laszlo  בלועזית                       לאסלו: איתו נולדתישם פרטי 

 כרז
   :לידה שנת

1933 
  בודפשט:  ר לידהעי

                                                              

 הונגריה :ארץ לידה                          Budapest  בלועזית

 אורנקה ברון :שם פרטי ושם נעורים של האם  ינו וייס :של האבושם משפחה  שם פרטי

 הונגריה :ארץ המגורים                         Budapest בלועזית             בודפשט  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 

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

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

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

                                                                                        
   Budapest בלועזית            בודפשט :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

            גטו בודפשט
 

  :  תאריך השחרור

 1945פברואר  

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

  טראני

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

            בודפשט
  

 :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, והיית במחנות מעצר בקפריסיןבמידה 
  

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(
  

היה לנו בית או , טשמבודפ חוץ.עם מכונית פרטית מוניתאבא שלי היה נהג –לא עניים ולא עשירים  –אני ממשפחה מאורגנית 

ו עשירים אבל ינהי לא. ירותפ היה שם גנן שהביא לי. לטיילה שם סירה והיינו יוצאים יתלאבא הישפורים יאני זוכר מהס, וילה
  .םשאר שהיל כדאיואז שמעתי מההורים שאולי , המלחמה רצינו לצאת לאיטליה אני זוכר שלפני שפרצה! טובהיה מצב ה

  
  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
  

אנחנו היינו צריכים לצאת מהבית  .ים לאוקראינה כדי לאסוף מוקשיםלקחו את היהודכש 1942בשנת אבא נלקח למלחמה 

הם חפרו תעלות . לקחו גם את אמא 1944שנת אני זוכר שב. ליהודים לגורשהורשו  יםהיו מקומות מסוימ. אחרם ולבוא למקו

. לותעשהיא לא חפרה מספיק עמוק את הת –תי עם אמא שבגללה הגרמנים הפסידו צוצלהמלחמה אני הת אחרי. נקיםטנגד 

כאשר אני חושב . סיהכנאותי בהסתיר שולי קתהייתי אצל כומר . אז אני כבר הייתי לבד .ד המוותעאחרי זה היא השתתפה במצ

הוא היה  לדעתי! ילדים שם ולא ידענו אחד על השני שהוא הסתיר עוד נודע ליאחרי המלחמה . הוא סיכן את עצמו –זה  על

  .גאון

אני , משם. הוא החזיק אותי בתור שוליה שלוו -אבאהספר של  –גוי שהכיר את אבא שלי לואז הלכתי , התקדמו הרוסים 44- ב

הייתי שם . 1944 רדפו אחרינו ואז לקחו אותי לגטו בסוף אוקטובר. מחסן ושם תפסו אותנובהסתתרנו ועם עוד ילד אחד ברחנו 
  .ההורים שלי עוד לא היו בבית, אזוגם  1945פברואר עד 

  

    היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  
ודה בצים קודם ובאמהנ הה חופשייתפשט הי. של הונגריה החרורהיה ש 1945אפריל ב 4- ביום ההרוסים הגיעו ו 1945ב

אחרי . הביתהיותר חזר מהר אבא . בליכטנברג היאמא שלי השתחררה במרץ באוסטר. החזיקו מעמד עוד שבועיים גרמניםה

השומר הצעיר ושם הלכתי לתנועת  1948רק בלפני שהייתי בתנועה ציונית הלכתי אצל הקומוניסטים הצעירים ווהמלחמה 
  .הכרתי את שושנה

 –בה אוסלובקיה והגענו לעיר ברטיסלכ'ברחנו לצ. ה חופשה לסטודנטיםיתהי, "פסחה"חג ב 1949-מהונגריה בברחנו  למעשה

עיר  ,ומשם נסענו לבארי, גזלסבורלמשם נסענו . בבית ספרשם גרנו ווילנה ומשם נלקחנו ל. בירה של סלובקיההעיר  והיום ז
  .שם היו כל התנאים הטובים ,ייטלקהאבא ה של הצמחנפעם לקחו אותנו משם לטראני שהיה . האדריאתינמל בצד 

 בחודש יוני הגענוימים והגענו לבית עולים בקרית שמואל ומשם  חמישההיינו בים  –גלילהאוניית משם עלינו לישראל על 

אחרי , ימיםה מלחמת ששת זה אחרי. 1956שנת ה ביתהמלחמה הראשונה שלי הי, הייתי בצבא. ומאז אני שם דליהקיבוץ ל
  .שאנחנו קיבלנו 3שלנו ועוד  4יש לנו שני ילדים ונכדים . ל"נכה צה שממנה יצאתי פצוע וכיום אניר יפוכמלחמת זה יום 

  
  
  

  אלכסנדר פינדלאי: ראיון
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