
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

  .איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את הסיפורים . חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאיםהמידע על קורותיהם של הניצולים , לכן

  מחקרית, לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית  ledorot@pmo.gov.il: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס 5112401מגדלי ויטה בני ברק  2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

  . ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  היינץ:שם משפחה

  
  מוסה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  מוסה:  שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
  

 Mosseבלועזית
 

  'היינץ:שם נעורים
 

  'היינץ:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  

  בלועזית
Aenz 

  :לידה תאריך ז :מין
18.10.15 

  גרמניה):  מחוז, ישוב(מקום לידה
  

  בלועזית
 

  )היום זה פולין(גרמניה  :ארץ לידה
 

  רפאל :של האב שם פרטי
  

  יוליה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

  ליליאן:  של האישה שם נעורים
 

  בגרמניה:לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  

  בלועזית
 

  גרמניה :ארץ המגורים
 

  יסודי ואז תיכון: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

למדתי :המלחמהמקצוע לפני 
פעמיים בשבוע להיות  ס"ביה

  סוחר
  

מכבי ":  או בתנועה חבר בארגון
  "הצעיר

  

  .ודנמרק, שוודיה, גרמניה):  ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

 לא?   אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  .הייתי בעבודת כפייה, מחנה ליד ברלין רק חודש, כן?אילו ומתי? האם היית במחנות

  .לקיבוץ כדי לעבוד חצי שנה בחקלאות, בדנמרק:מקום  השחרור
 

  1937:  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

חווה חקלאית על ?)מקוםציין (חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  .שם פרנשטיין ליד סטטין

  



 

לדנמרק עבדתי חצי שנה :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  .בחקלאות ואז לשוודיה ולישראל

  :עליה שנת
1948 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  פרווידניקס

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון:)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

בכיתות היה אחוז קטן של . יהודים 600תושבים מתוכם  50,000היה אז בגרמניה . ילדים כולל אני 4נולדתי למשפחה בת 

בית באותו , היה לנו דירה גדולה מאוד במרכז העיר. שחייה, כדורגל, היינו משחקים טניס. יהודים אך שילוב של הכול מהכול

שאר המשפחה כולם היו . בקיץ היינו שוכרים דירה ליד שפת הים לחופש). חנות לבגדי גברים(היה החנות של אבא שלי 

  .כ נהפך לתנועה ציונית"כ ספורט ואח"בדר, "מכבי הצעיר"הייתי חבר בארגון ארצי עולמי . בגרמניה והיינו נוסעים לבקר הרבה

  

  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
  ):ועצותמלמרכז ברית האווקואציה /פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
בינתיים עבדתי (עשו הכשרה חקלאית . אז למדנו מקצוע ס"לביהלא נתנו לנו ללכת . הרדיפות היו גדולות והאפשרויות קטנות

כי זה היה חשוב גם (המקצוע שלמדתי נגרות . ועד שהגיע התור שלי לעזוב לחווה הועברתי למחנה ריכוז) בגרמניה בחווה
. היה אז מי שעובד חצי שנה בחקלאות מקבל הרשאה -לעבור לחקלאות כדי לקבל הרשאה לישראלואז נאלצתי ) לישראל

לא היה , וכשמגיע חושך יש אפשרות לברוח אך ללא הצלחה, כל זמן שיש אור עובדים. במחנה ריכוז הייתי לבד עבדתי בבנייה
  .קל

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ךציוני דר(

  
שם גם כן , בגרמניה הייתי בהכשרה חקלאית חצי שנה ואז הלכתי למחנה ריכוז שם הייתי חודש ואז לדנמרק לחווה חקלאית

, השומר הצעיר, הצעירמכבי (אחרי חצי שנה בחרו אותי החברים להיות יושב ראש של מסגרת החלוץ . עבדתי בחקלאות
וכאלה + 18בני , לשכה של החלוץ שזה היה נציגים למען העלייה לישראל) בירה של דנמרק(ופתחו בקופינהגן ) דתיים=בחת

  .היו החברים בארגון

  

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

  
היה , אנשים בחדר 7קיבלתי מהמדינה מתנה שבוע במלון עם עוד . מהאוניה ישר התגייסתי לתותחנים לכל מלחמת השחרור

קניתי . בשלב מאוחר יותר קניתי את הנגרייה, כ השכרתי ממנו את המקום ונהפכתי לעצמאי"עבדתי אצל נגר ואח. ממש צפוף
  .התחתנתי וקניתי בית יותר גדול. מירשתות ועשיתי הכול בעצ, בית ללא דלתות

  

  

  2014מאי  ,ביאליק –קריית , עדי פרבר : ראיון

 

 


