
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  שמואל  מויסה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Moisa  מויסה  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   זיתבלוע

      Shmuel  15/7/1922 נ / ז     שמואל  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Iasi רומניה  יאסי 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Iasi רומניה  יאסי 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 יאסי
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 יאסי 

  ?שם המחנה? ם שהית במחנה עקוריםהא   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  אוסטריה, איטליה 1963  
  
  
  

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


 

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

 שעות ביום 12-יותר מבמקצוע עבדתי ו הלכתי ללמוד נגרות 11בגיל . נשארתי עם אמא ושתי אחיותו,  נפטרי כשאב6 ןהייתי ב
  .הרומנים היו שורפים חנויות של יהודים ומפגינים נגד היהודים. מאנטישמיותרבות סבלנו . משפחהבפרנסת הכדי לעזור 

  
  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 ,הלחימ/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
אני , הרומנים היו שולחים את היהודים לעבוד בפרך. אלימות רבה, סבלנו פחד. היה אסור להסתובב בליכי הלכתי עם טלאי 

עשו טריק . תפו פעולהירומנים וגרמנים ש, בזמן המלחמה .לכל אחד היה מספר. יון בשלגניקב, הייתי עובד בשביל הרומנים
רצו לקבל אישורים כאלה ואז וודים התאספו ליד המשטרה היהרבה , יקבל אישור לא לעבוד בפרךואמרו מי שהולך למשטרה 

 הלכתי גם אני. ב מרוחק ושם זורקים אותםהיו מעלים הרבה יהודים לרכבות ליישו. הגרמנים תפסו את כל היהודים והרגו אותם
לא היה לאן . המשכתי לעבוד בפרך.  אמא שלי ואחיות שלי היו בבית באותו זמן.הצלחתי לקפוץ מהגדר ולברוחאבל למשטרה 

וא מי שהיה רופא יהודי והיה לו שלט בחוץ שה. אם לא הייתי עובד טוב לא היו נותנים לנו לאכולוהגויים עזרו למשטרה , לברוח
  . ראיתי גם שהרגו הרבה יהודים. רופא היה מוכרח לשים מגן דוד כדי שגויים לא ילכו לשם

  

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

היהודים הרגישו קצת ולכן ת אבל לא היו מחפשים את היהודים במיוחד  הם היו אונסים בחורו,גם אז סבלנו, כשבאו הרוסים
מי שביקש . התחלנו לחפש מקומות עבודה עד שהתחלנו לארגן את הנסיעה לישראל, כשנגמרה המלחמה .יותר חופשיים

.  לארץ ישראלבאותה תקופה הקומוניסטים שלטו ברומניה והם התנגדו לעלייה כי ,אישור לנסוע לישראל לקחו לו את הרשיון
לקחו לי את וכשעבדתי כנגר . סגרו את הגבולוי "לא נתנו ישר לעלות לא. הם ראו ביהודים בוגדים שרוצים לעבור למדינה אחרת

רך אוסטריה כשהצלחתי לצאת מרומניה עברתי ד . בנות2תחתנתי ברומניה ונולדו לי ה .ד בבנייןובעברתי לעהרשיון לחנות 
   .אלמשם הפלגנו לישרו איטליהו

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 עברתילכן ואיבדתי את הראייה ובשל טעות הרופאים  עשיתי ניתוח .נגרייהבחיפה מצאתי עבודה בגרתי בנהריה ובארץ 

 שנים כשהייתה 3לאשתי היה אלצהיימר עוד ברומניה והיא נפטרה בארץ לפני .  שגרה כאןלהיות ליד הבת שליכדי לאשקלון 
  .אני חי כיום רק מהפנסיה. בבית אבות

  
  
  

  אורטל ואזנה: ראיון
  2009נובמבר . אשקלון

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



