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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  קהילה :שם משפחה
  

  חווה :שם פרטי
  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          פישר: שם משפחה איתו נולדתי

                                           

                                             Fisher בלועזית
 

  חווה :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Hava בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
3/9/1931 

  זנטה:  עיר לידה
                                                              

  יוגוסלביה :ארץ לידה                        Zenta בלועזית
  

  אלברט דוב :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  שרה לאה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  : מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
                                                  טופולה-בצקה

  

  בלועזית
Bačka Topola 

   :ארץ המגורים
 יוגוסלביה

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

   :מקצוע לפני המלחמה
    )מורה, סנדלר, תלמיד(
   תלמידה 

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

  

   קהטְ בָ סָ , טופולה קה'בצ, הונגריה:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

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

 
 Sabatke בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   ְשְטַרְסהֹוף
  

 בלועזית
Strasshof  

  :תאריך השחרור                                                                   אוסטריה, ְשְטַרְסהֹוף :הנך אדם חופשיהמקום בו נודע לך כי 
 

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

 )גרמניה ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  

  סובוטיצה, יוגוסלביה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
  

1949 

ציין את , במידה ועלית באנייה
  שמה

  רדניק



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, הוריךבמה עסקו ; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                            

היינו משפחה . בת רביעית במשפחה של חמש בנות, קה טופולה'עיירה בצב 3.9.1931ה יוגוסלביה בטַ ְננולדתי בזֵ 

 ,הייתה מכינה מאפים של יהודי אשכנז ומביאה משלוחי מנות לחברים אמאבפורים : מסורתית שחגגה את כל החגים

ריח טוב  ן ובאוויר היהביום כיפור היא הייתה מבשלת חבושים מקושטים בציפור ,נוכה היינו שרים ומברכים על נרותבח

  .וםלאורך כל הצ

שת ואבא היה לוקח את כל חמ היו מגיעים לחנות מגלשיים ףבחור. ה חנות ברזל עם רווחים טוביםלאבא שלי היית

היינו קונות בקונדיטוריה בחופשיות וגם באותה תקופה . קה טופולה'לגלוש ברחוב הראשי המשופע של בצ הבנות

  . אבא היה פורע את החשבון ,מבקרות בקולנוע

ד בלגרד ורק נהר הדנובה זמון היא עיר לי. חנות ברזל חדשהן כדי לנהל שם מּואת אבא לעיר זֵ  העבירו 1939בשנת 

ן למדתי בבתי ספר עממיים ווגם בזמ טופולה -קה'גם בבצ. ד ביניהם והיינו נוסעים הרבה כדי לטייל שם בקלימגדןרימפ

 ."קן"כשהגעתי לזמון גם הצטרפתי לתנועת הנוער . בשפה הסרבית

  

  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

  

 קה טופולה'חזרתי עם משפחתי לבית בבצ .והתחילו לכבוש את יוגוסלביההגרמנים הפציצו את בלגרד  1941בשנת 

את אבא שלי בהאשמה שהיה קומוניסט עצרו . וחלק מהמקום כבר נכבש בידי הונגרים ששיתפו פעולה עם הגרמנים

  . העיראמא שלי נשארה עם חמש בנות לחסדי יהודי ו

 הסכים לחזוראבא שלי לא  .גיגר שבאבבשם  גרמנישבויים בעזרת מכר האחרי חצי שנה אבא שלי שוחרר ממחנה 

  . בהונגריה קהטְ בָ לסָ ולקח אותנו איתו  קה טופולה'לבצ

את אחותי הגדולה ו קח לעבודת פרךאבא שלי נל. הגרמנים כבשו גם את הונגריה והעבירו אותנו לגטו 1944בשנת 

אישה בשם ואיתנו גם  ועוד שלוש אחיות בחדר קטן בגטו עם אמא שליאני נשארתי  ,לילי לקחו לעבוד בתור תופרת

  . ושני הבנים הקטנים שלה אנגל בלה

. למחנות השמדההעבירו אותנו משם  ,קה'את רוב יהודי בצ ריכזוש היכןבסבטקה  לבאץ אלמשמהגטו לקחו אותנו 

. וכל זה התרחש בצפיפות איומה, בכי והיסטריה, מכל עבר היו צעקות, היינו שבעה ימים בדרך בלי אוכל ובלי מים

. למרות כל הקושי אמא שלי הייתה בשבילנו הסלע האיתן שתמיד היה לה חיוך על הפנים ותמיד אמרה שיהיה טוב

  . הפנו את הרכבת שלנו לאוסטריה למחנה יעבמקום להגאז  ,ו את פסי הרכבתהפציצ היה לנו מזל ובדרך למחנות

לקטוף , גיְנסִ ֶנקְ המקום הראשון שהגעתי אליו היה . חילקו אותנו למקומות עבודה באוסטריה כשהגענו לשטרסהוףמייד 

שלי הייתה עוברת משורה  אמא, אבל כדי לוודא שלא יפרידו בינינו ההרתירס על צלע  ףהיה מאוד קשה לקטו. תירס

היא הייתה . גם באוסטריה בלה אנגל והבנים שלה נשארו איתנו. לשורה ביני לבין אחיותיי כדי לעזור לנו לעמוד בקצב



 

לכולנו מבשלת לכולנו ולא הייתה מפחדת לעמוד מול הקצין הגרמני ולדרוש את כל המצרכים הטובים כדי להכין 

  .ארוחת ערב מזינה

כל ו מצדי הכביש היו עצי דובדבן .גנזנדורף להוהנאודרך בגרמניה העבירו אותנו  ,כשנגמר קטיף התירס, לקראת הקיץ

הצטרפו אלינו בנות מאוקראינה שהקצינים הגרמנים  כשהגענו. נים אבל העצים היו גבוהים מדידברצינו לקטוף דובכך 

לאחת מהן , עם שתי בנות שהיו בגיל של אמא שלי אמא: היו איתנו גם משפחת שפיצר מסבטקה. הביאו מהחזית

והפעם קיבלנו , היינו גרים באסם גדול וישנים על משטח עץ שהיה מכוסה בקש. הייתה ילדה אחת ולשנייה שתי בנות

כשנגמרה . יום היינו עובדים בחקלאות ואחותי הקטנה אסתר הייתה סוחבת מים לכל העובדיםשעות הב. גם שמיכות

. שם היו נועלים אותנו בלילות ואנחנו עברנו לגור במקום קטן יותרחלק מהאנשים נשלחו למקום אחר עונת החקלאות 

בסוף החורף נלקחו עוד אנשים  .בחורף היינו בוררים פולי סויה בכל מיני צורות ובלה אנגל הייתה מבשלת לנו אותם

  .מהקבוצה שלנו ושיכנו אותנו במקום קטן עוד יותר

. ואי הוא היה דואג שנקבלשהיינו צריכים טיפול רפל פעם כב. עד כמה שאפשר היה אנושי, יוחה, מנהל העבודה שלנו

הם היו מספקים לנו אינפורמציה . יים של חיילים וקצינים אמריקאים או אנגליםקרוב למגורים שלנו היה מחנה שבו

  . מהחזית ומביאים לנו ממתקים

פציץ את התחילו להשוב . בת לטרזנישטאטלהעביר אותנו ברכמהוהנאו החזירו אותנו למחנה שטרסהוף ושם רצו 

בגלל ההפצצות החזירו אותנו למחנה שטרסהוף וגם שם המשיכו הקטיושות . הקרון שלנו לא נפגע ולמזלנו הרכבת

אנשים היו יושבים רעבים . בלי אוכללרעוב הגרמנים עזבו את המחנה והשאירו אותנו בסופו של דבר . בימים ובלילות

אחרי כמה ימים של רעב פרצו את המחסנים של הגרמנים ומצאו שם הרבה . נרדמים ולא קמים יותר, בפתחי הצריפים

היינו . כשיש בידם מכונות יריבוקר אחד הגרמנים חזרו למחנה והעמידו את כולנו בחצר . אוכל להביא לכל מי שנשאר

  .נשארנו בחיים. רצו בגדים אזרחיים למנוסתםרק  אלא אבל הם לא ירו ,שזה הסוףבטוחים 

לאמא שלי הייתה בתיק קופסת אלומיניום עם . אבא שלי הכין לכל אחד מאיתנו תרמיל גב עם קצת בגדים, לפני שעזב

, בכי, היו צעקות. לילה אחד חיילי הצבא האדום כבשו את המחנה. חתיכות של שומן חזיר וגם כסף ובקבוק אלכוהול

לפנות בוקר יצאנו מהמחנה והתחלנו . שוחררנו ממחנה הריכוז והיינו חופשיים, עברנו נגמרה המלחמה. ויריות, אונס

לכל אורך הדרך קראו . בלילות היינו ישנים בבתים נטושים ובימים צעדנו .הצבא האדום בליווי אבהלצעוד לכיוון ברטיסל

חלק מהדרך לפעמים הייתה מכונית שהסכימה לקחת אותנו  .נשכבנו בצד הכבישמהפחד אותנו ואנחנו  להפציץ להם

בסופו של דבר הגענו למקום ש עד או בפעם אחרת תמורת בקבוק האלכוהול שהיה ברשותנו, תמורת שעון יד

  . מבטחים

גם בבית שהתגוררנו בו הסיפור עם הצבא האדום . וינט הקים בית למשוחררים ממחנות ריכוז בברטיסלאבה'ארגון הג

לקחו את שתי אחיותיי הגדולות , פרדי והיינץ, איגנץ שלמון, שלושה בחורים יהודיים. ם המשיכו לאנוס בנותנמשך וה

היינו דיי הרבה זמן בברטיסלאבה ואמא שלנו הייתה . לגור איתם בדירה שהם כדי להגן עליהן מפני סכנת החיילים

שם נודע , אצל קרובי משפחה של אבא שלי רנוהתגורו בדרך הביתה הגענו לבודפשט. הדרךצריכה להתחזק להמשך 

  . ברוב הזמן הוא הסתתר שםלנו ש

 אחת השכנותעד ש ,בטוחים שהגרמנים שוב כבשו את בודפשטו והיינו מפוחדיםיריות  בעודנו מתגוררים שם שמענו

 .המלחמה יוםיריות שמחה של סב מדוברשל קרובי המשפחה באה להודיע לנו ש

  



 

  יך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורות/אנא ספר

  

שאנחנו באמת רואים ומחבקים אותו וכולנו וחיכה לנו ואני לא האמנתי שם עמד  אבא, הגענו מבודפשט לסובוטיצה

ושם  מול עיריית סובוטיצהוהוביל אותנו לבית שלו  - עגלה מפוארת עם סוס - נז'דילזלנו  הזמיןאבא . בכינו מרוב שמחה

תי לבית ללמוד אצל נזירות כדי להשלים את החסר ואחרי שנה התקבל י ואת אחיותייהשלטונות שלחו אות. התגוררנו

לא רציתי ומאז  "יהודייה מסריחה"בית הספר המורה לגיאוגרפיה קיללה אותי ואמרה בטיול השנתי של . ספר בתיכון

רה המשיכה ללמד שם ואני המשכתי המו ובסופו של דבר אבא שלי הלך למנהלת להתלונן. יותר ללכת לבית הספר

  . הרגשה של שייכות אך ללאללמוד 

 אאבא שלי ל. נתנו לכל יהודי יוגסלביה לעלות לארץ תמורת ויתור על אזרחות יוגוסלבית שהכירו במדינת ישראלברגע 

  .יתנו הבנות וכך גם הוא עלה איתנורצה לעלות ארצה אבל אמא שלי אמרה שהיא הולכת א

  

, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה( חייך  בארץי על /נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

אבא שלי . ואז עברנו לבאר יעקוב ,שם חיטאו אותנוהיינו בשער העלייה . ק לנמל חיפההגענו ארצה עם האונייה רדני

התגוררנו שם ". עין איילה"חשב שבארץ אפשר להצליח רק בחקלאות אז הוא נרשם להיכנס למושב חדש בשם 

לא פעם הנעליים שלי וכדי להגיע לכביש ומהכביש למקום המגורים שלנו  היינו הולכים בבוץ, באוהלים בלי חשמל ומים

עבדתי קשה והמעבידים שלי  ,כרמלר ההעל  בבית חרושת למרצפות שהיה וזרתהתחלתי לעבוד בתור ע. שקעו בדרך

  . חשבו שגם ביוגוסלביה הייתי עוזרת בית

מאוחר  .ופניתי להיות מדריכה בחקלאותהפסקתי להיות עוזרת בית . ו בית לכל המשפחהינבנכבר בעין איילה בינתיים 

  . מעין איילה לגור במושב רישפוןיותר עברנו 

פעמיים הייתי במחנה . נשלחתי ליפו לחיל ההנדסהוביקשתי להיות שרטטת ואחרי מחנה האימונים ל "התגייסתי לצה

. מחנה דורה ליד נתניהדסה ביפו שלחו אותי לקורס שרטוט במחיל ההנ. מרקוס על הר הכרמל כדי ללמוד עברית

עבדתי בתור אני , צבאיהשירות האחרי  התחתנו. פגשתי את מנשה קהילה והתאהבנו ליפו שםחזרתי  הקורסאחרי 

הראשון ציון ילדתי את בני  1959בשנת . במחלקת המרידות בשרטוט מפות ולאחר מכן שרטטת אדריכלות במלבן

מאז החתונה גרנו ברישפון אצל הוריי . אחרי לידתם הפסקתי לעבוד. יה אמיליהיחודשים את בתי השנ 13אחרי ו

  . כשהילדים גדלו והלכו לבית הספר אני חזרתי לעבודה בשרטוט. 1960ק באוגוסט ועברנו לגור בשיכון ברמת אביב ר

, לבני הבכור ציון יש שלושה ילדים והוא ואשתו גרים בסינגפור בגלל העבודה שלו. ל והתחתנו"ילדיי גדלו שירתו בצה

ווה והם יגיעו לארץ כדי בקיץ הקרוב הבן הקטן של ציון חוגג בר מצ. עובד בחברה ישראלית שהקימה סניף בסינגפור

 . לחגוג לו
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