
               
  

                             
  

  "ְלדֹורֹות"                                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

 מידע זה אפשר יהיה להכיר את בעזרת .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

  יוםכשם משפחה ושם פרטי 
  יחזקאל   :שם פרטי  הרמן :שם משפחה

  הובתקופתהשואה ישיים לפני פרטים א                                  
   במקומות המסומנים)גם בלועזית( בדפוס  באותיותשמות ומקומותיש לרשום                          

   בלועזית                                       מןאיס           לפני  שם משפחה 
 Isman         |                        :                   או בתקופתההמלחמה

 - :שם נעורים

  בלועזית                                                          לפנישם פרטי   תאריך:      מין
 נ / ז    Jeheskel                            |           יחזקאל:           או בתקופתההמלחמה  1| 2|1927 : לידה

 )1925 כתוב בתעודה(
  Mościska    בלועזית                                            יסקה'מושצמקום לידה                 

 |                   ):                                           מחוז, ישוב(
  פולין :ארץ לידה

     שם פרטי  לאה       שם פרטי ושם 
 יזמן     :נעורים של האם )הורמן(משה       :של האב

                      __הבעל   /שם פרטי של האישה        __שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/נשויתה /היהאם (

   בלועזית                                                           מקום מגורים קבוע 
  Mościska                                                 יסקה'מושצ              לפני המלחמה

         |            ):                                מחוז, ישוב(

 פולניה :ארץ המגורים

    ______תואר אקדמי/השכלה     ____       חבר בארגוןתלמיד בית ספר      מקצוע לפני 
  :                    או בתנועה     עממי       : מלחמהה : לפני המלחמה

                                                 .יהסרוב  -סיביר ,אוראל, ישובים שונים קזחסטן מלחמה           ה בתקופתמקומות מגורים 
                                             ):                                ארץ, מחוז, ישוב(

                                                    ____                               ?ומתי אילו? האם היית בגטאות
                                                                                                        

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                   .1944-1945מחנה כפיה של הרוסים בהרי אוראל משך שנה ?  תי ומאילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                              יהרוס, לבינסק'צ           :השחרורמקום  
 

 9 _|5|1945 _השחרור תאריך 

  גרמניה, גאוטינג           האם שהית במחנה 
 ?שם המחנה? עקורים

        שוניםדרך מקומות   חזרת לאחר/עברתלאן 
. לדאבוס שוייצריה,באירופה      ?)מקוםציין (השחרור 

וינה ,כיה'צ, )ליד קטוביץ (וב' חוז- :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  דאבוס שוייצריה ,מינכן ומחנה עקורים בגרמניה,וזלצבורג באוסטריה

  .והאיזור הצרפתי של שוייצריה
  

  שנת
  0195 העליה

 נגבה    :האנייהשם 
  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(
  חיים שהיה גדול –אח אברהם , אמא,  אבא– נפשות 4יסקה על יד  פשמישלץ היינו משפחה בת 'לפני המלחמה גרנו בעיר מושצ

  . אמא ניהלה חנות סידקית.  פוטוצקיףהיערות של הגרהוא פיקח על . אבא היה מומחה לעצים ויערות.  הורי עסקו במסחר. שנים4- ממני ב
  

  . בבית הספר הפולני לא היתה לנו זכות לשחק כמו כל הילדם ברחבה המרכזית. אחי ואני למדנו בבית ספר פולני ואחר הצהריים בחדר

  . פלסטינה–הילדים הפולנים קראו לשטח זה . שם יכלנו לשחק. בפינה, לילדים היהודים היה שטח קטן

  .אמי היתה חולה בשחפת ונסעה לעיתים להבראה בזאקופנה בהרים הגבוהים

  .  אחיות ואח אחד4לאמי היו . הוא היה אחראי על מנסרה לא רחוק מהעיר סאנוק. לאבי היה אח שהיה גם הוא מומחה לעצים וליערות

  .הקיס'בעיר מושצה כל משפחת אמי גר

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

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   :)ועצותמכז ברית האווקואציה למר/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  . במותה40בדך הכל בת .  ממחלת השחפת1940- אמי נפטרה ב. 1939-מולוטוב היינו תחת שלטון רוסי מ-לפי הסכם ריבנטרופ

  הגרמנים ריסנו את האוקראינים . הצבא האדום,  ימים החליפו אותם בני בריתם הרוסים10אחרי .  כבשו הגרמנים את העיירה1939-ב
  

  פחד יותר מן הוא . החליט אבא שאנו צריכים לברוח לרוסיה, 1941-כשתקפו הגרמנים את רוסיה ב.  את התבוסה הפולנית"חגגו"ש

  .אבא ואחי עבדו ואני לא למדתי כיון שהלימודים הופסקו עקב המלחמה. אכזריים מאשר מן הגרמניםהאוקראינים 

  .המשכנו דרכנו ברוסיה עד אודסה.  במשך כעשרה ימים–מ " ק350סי דרך הגענו ללבוב והמשכנו עד הגבול הרו. רגלית מזרחהברחנו 

  כשהתקרבה. הועסקנו ככוח עבודה במקום הגברים המגוייסים. הועלנו לרכבת ונשלחנו לקולחוז באיזור רוסטוב, שם נרשמנו כפליטים

  משם השיטו אותנו. כבות משא עד סטלינגרדעשינו הדרך בר.  ברחנו מזרחה עם חלק גדול מן האוכלוסיה1941דש אוגוסט והחזית בח
  

  אבא נשלח . שם גייסו את אבא ואת אחי לצבא הרוסי. הרוסים ניצלו אתנו ככח עבודה חינם. הכספי לקזחסטן עד נהר אורל- באניה בים

  הבאתם , עציםהצלחתי להתפרנס בעבודות קשות ומזדמנות כמו חטיבת , בחורף הנוראיאני נותרתי . לעבודת כפיה במפעל תחמושת

  תפשו אותי השלטונות .  והתפרנסתי שםהכספי בשם גורייב-ים בצפון ה עזבתי והגעתי לעיר גדולה1944 -ב. למאפיה תמורת לחם לאכול

 במחנה . שם חליתי עקב עבודה במפעלי תעשיה בכפור ובגשם ללא בגדים מתאימים ומזון. בהרי אורל למשך כשנהונשלחתי למחנה כפיה 

  .ם שלהםנהגו בי לא יותר גרוע מאשר באנשיהרוסים . פושעים ויהודים, אסירים-שונים של אנשיםהועסקו סוגים נכלאו ו

  .גם אחי כתב אליו. המלחמהאבי שלח לי מכתבים במהלך .  סקינביאל'צ אבי בעיר עםפגשתי נ עם השחרור 1945-ב

  וב ליד קטוביץ ושם נפגשנו ' לעיר  חורזאבי ואני חזרנו. לשוב לארצםהרוסים והפולנים הסכימו לאחר המלחמה לאפשר לפולנים העקורים 

  .עם אחי

  

  
  



   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  הסתננות שהם העלימו(כיה 'עברנו את הגבול לצ. שליחים מן הבריגדה היהודיתוב לקבוצת יהודים שארגנו ' הצטרפנו בעיר חורז1946 -ב

  .אחר כך דרך מינכן למחנה עקורים ששימש גם כסנטוריום לניצולים, משם המשכנו לזלצבורג. משם לאוסטריה וברכבת לוינה) ממנה עין

  הם העניקו ויזה כדי לצאת מצרפת. יה בשליטה צרפתיתהאיזור שבו הייתי ה.  להבראה– עברתי לשוייץ והגעתי לדאבוס 1946באוגוסט 

  .יהודים אחרים עזרו ומימנו לי הבריחה והטיפול. ארגון של יהודים שויצריים סייע לפליטים. והשוייצרים סיפקו ויזה כדי להכנס לשוייץ

   הצרפתי של שוייץ למשך שנה שנים נשלחתי לאזור3כעבור . בסנטוריום בדאבוס הבראתי ולמדתי עם הפליטים היהודים האחרים

  . עליתי ארצה עם חברים מן ההכשרה המקצועית בשוייץ1950-ב. כמתקן מכונות כתיבההכשירו אותי . ללמוד מקצוע

  

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

   כל,עסקנו בזה ביחד.  בית מלאכה לתיקון מכונות כתיבה–חברים ואני עלינו לירושלים והקמנו עסק ה. ה שער העליה בחיפההגענו למחנ

  , למשל–בירושליםגרנו במקומות רבים . 1950- הוריה עלו מעיראק ב, אשתי מרים. כמו חברי האחרים נישאתי. שנות עבודתנו

  .ילדיה של בתי,  נכדים3כיום יש לנו .  שני בנים ובת, ילדים3נולדו לי  . קרית יובלבשיכון עולים שב, בבית חלוצים שבמוסררה

  

  

 


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



