
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  לאה :שם פרטי  פישר :שם משפחה

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

 Moskovits        בלועזית                      מוסקוביץשם משפחה לפני                        
                                  |:               המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 5/7/1928  :לידה נ/    ז  Lima                                  |ימהל:                  המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
      Micolos      |           ):                                                   מחוז, ישוב(

    רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 איזבלה הרש  :נעורים של האם  שלמה  :של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

                                |        רומניה ):              מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

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

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                  1944בעיר שלנו בשנת , כן      
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                           חנה עבודה לאוזבורגמוב          1945 עד שנת 1944הופ משנת טשטו,אושוויץ      
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                  "קינו"כפר :        מקום  השחרור
 

 1945  :תאריך השחרור

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
 ?)ציין מקום(השחרור  בקפריסן, כן  ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1945 : העליה

  47     תאודור הרצל  :שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים

http://www.ledorot.gov.il/


  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

בית , בעיר בה גרנו שהיתה עיר גדולה היתה קהילה יהודית ענפה עם גימנסיה. ישה ילדיםממשפחת מושקוביץ מנתה הורים וח
 1941בשנת .  עם עלית הגרמנים טרנסילבניה הועברה לחסות הונגריה1940- ב . 12למדתי עד גיל . ושרותים יהודיים חולים

  .נשלחנו להסגר בבודפשט היות וההונגרים טענו שאנחנו רומנים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

אבא עבד בעבודות מזדמנות . י המשטרה"הכל נלקח ע, למשפחה היה קשה למצוא דירה.  חזרנו לעיר שלנו ושוחררנו1942בשנת 
ים כבשו את הונגריה נתנה הוראה  הגרמנ04/1944-ב . 03/1944כך היה עד , 14גם אני עבדתי בכל מיני עבודות הייתי כבר בת 

 השני לאושוויץ שם  הועלתי לטרנספורט27/05/44- ב. עבדתי במטבח בהתנדבות.  הוכנסנו לגטו05/1944-ללכת עם טלאי צהוב ב
   .16 - חברות ושם חגגתי את יום ההולדת ה8 שבועות נבחרתי לעבודה עם עוד 6שהיתי 

לאחר הבדיקה לא . להתפשט ולעמוד בשורות נבדקנו בדיקה גופנית וסומנתי לעבודהתנה פקודה ייפים למחנה ונ'יום אחד הגיעו ג
הוכנסנו . כוס וכף ,צלחת , קבלתי בגדים אפורים.קבלתי מהקאפו שמיכה ונשלחתי למקלחות אמיתיות. נמצאו הבגדים היות ונגנבו

 בנות 500- נבחרנו כ .שם כחודש ימיםברכבות שהיתי " שטוטהופ"נשלחתי למחנה . לאולם ענק כדי שלא נרטב מהגשם שירד
  " שטרסבורג"הועברנו למחנה ) כל פעם שהסתיימה העבודה במחנה(בערך כל חודש הועברנו למחנה אחר . לעבודת חפירות

,  ימים7הלכנו ) הלחם נגנב לי(יצאנו ברגל .  העירו אותנו בלילה להתכונן לעזיבה היות והצבא האדום מתקרב18/01/1945-ב
התפזרנו בין המשקים  .אס אס לא היו והצלחנו לברוח- יום אחד אנשי ה. אס אס כדי חלב- היו משאירים לאנשי הבצידי הדרך

  . נשים50- נשים נשארנו כ450-היינו כ. מי שלא עמד במאמץ נורה. נתפסנו והמשכנו לעיר הנמל דנציג, ובקשנו אוכל מהתושבים
י פולנים שנתנו לנו בגדים ואוכל שם "ניצלנו ע. ר עם פס אדום וטלאי צהובברחנו שוב ונתפסנו היות והיינו לבושות במעיל שחו

  . ימים3היינו 
ל מרנו שאנחנו מתנדבות נתנו לנו אוכהלכנו למטבח של הגרמנים א. בלילה הגרמנים חזרו ונאלצנו לעזוב כי הצבא האדום התקרב

  .שם היינו כחודש. תמורת עבודה
  ישנו בהאנגר ואז נכנסו חיילים הונגרים שהתנדבו . א הגרמני בעגלה והגעתי לעיר גדנסקכאשר הצבא האדום הגיע ברחנו עם הצב

כשהגרמנים ברחו . שם הייתי שבועיים" אוברגרופר" למחנה 1945-אס אס מסרו אותנו למשטרה שהעבירה אותי ב-לפלוגות ה
  .שם השתחררתי" קינו"עברתי לכפר 



   ייתך לארץ מתום המלחמה ועד עלי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

. ת לכיוון הביתבעליתי על רכ. קבלתי מהרוסים אישור שהייתי במחנה עבודה ובבית חולים.  יום30-חליתי בטיפוס ואושפזתי ל
 .קיבצתי נדבות ואכלתי בבית תמחוי. ם התעלמו ממנידית אבל שובדרך הגעתי לוורשה שם קיוויתי לקבל עזרה מהקהילה היה

.  לי בגדים ואוכלו לי להתרחץ נתנולסלובקיה שם  נכנסתי למנזר שאפשריצאתי שוב לדרך עברתי את העיר לובלין ומשם לקרקוב 
  .משם עברתי להונגריה ובסוף לרומניה

  .שימות ניצוליםבתחנת הרכבת פגשתי יהודים ובבית החולים ששימש כמרכז שיקום ניתלו ר
  . ניצולים2500 -לעיר שלנו חזרו כ

  .פגשתי את בן דודי ועוד כמה קרובי משפחה שלא נשלחו למחנות
  . שנים בדרך3 יצאתי לכיוון ישראל הייתי 1946-ב

  .זלצבורג בבלגיה שהיתי כשנה, וינה,  חודשים עברנו דרך בודפשט3במשך 
  .1949לישראל נתפסנו על ידי האנגלים והועברנו לקפריסין עד " ור הרצלתאוד" יצאנו ממרסי בצרפת עם האוניה 1947בשנת 

  

  

  

  

  

  

  

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  "מולדת"מצאנו בית עזוב ב.  גרנו בבית עולים בבאר יעקב. כשאני נשואה עם תינוקת ושם משפחתי שוכמן1949-הגעתי לארץ ב
  . שנים16שם גרנו 

למדתי . עבדתי לסירוגין בבית חרושת לגלידה ובמלצרות. עברנו לחולון,  בנות2שנית עם פישר ונולדו לנו בהתגרשתי ונישאתי 
  . סלון לכלות בתל אביב עד שסגרתי אותוחתיתלתפור ופ

  

  

  

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



