
 

  "ְ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 .לבני הדורות הבאיםושל הניצולים חיוני מאוד לחוקרים המידע על קורותיהם , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

 
 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  וויס:שם משפחה

  

  שושנה:שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  מושקוביץ  :איתו נולדתישם משפחה 

  

 moskowiz בלועזית
 

  וזה'ז :איתו נולדתישם פרטי 

  

:                     מין zsuza בלועזית

  קבהנ

  :לידה שנת

1933 
  בודפשט:  עיר לידה

  

 הונגריה:ארץ לידה budapestבלועזית

  אברהם מושקוביץ :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מתילדה מושקוביץ:שם פרטי ושם נעורים של האם

 
 הונגריה :ארץ המגורים budapest בלועזית  בודפשט: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

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

  כיתות 8
 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  השומר הצעיר

  בודפשט:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )יר או האזור ושם הארץשם הע(

 
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

 בלועזית
  

  בודפשט:המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  

 

  :  תאריך השחרור

 אפריל 1945

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו (

  
 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  חזרה לביתי

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  
1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  
  הגליל



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

ואמי הייתה עקרת , אבי היה טכנאי שיניים .הייתי בת יחידה ללא אחים, הלכתי לבית הספר כרגיל 8עד גיל ונולדתי בבודפשט 

חדר אחד  ,עזרו לוו ובע אנשים שלמדלאבא היו אר, בבית היו לנו ארבע חדרים שאחד מהם הוא חדר העבודה של אבא .בית

  ).אמא של אבא(היה לסבתי 
טובת הוא נילקח לעבודות ל .י נילקח למחנה עבודה ונפל בשביאבכש 9הייתי בגיל . הייסוריםילדותי הייתה שקטה עד לפרוץ 

מי קיבלה א. 1944בשנת  תברר שהיא בהריון והתינוקת מתה בלידהאמי נשארה בבית ולאחר מכן ה. הצבא לכיוון אוקרינה

ק מהייסורים שהטילו גלל שסבתא הייתה משותקת בחצי מהגוף שלה לקח לה זמן לפתוח את הטלפון שהיה נעול כחלצירים וב

 היא הגיעה לבית החולים, תקשרה לאמבולנס ועקב הזמן הזה עד שהאמבולנס הגיעה אמי איבדה המון זמן ודםהיא ה. עלינו

  .פטרהניתוח ושם התינוקת נרך לה בבית החולים נעו ,לא יודעת איזהו

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  

ב עם נוצרים הבית בו היינו היה מעור .לא היה לנו מושג למה .ד עברו ברחוב נכנסו לבתים וצעקו ליהודים לצאת לרחובערב אח
היינו ארבע מבוגרים  ,היא נתנה לנו מפתח למעלית שהייתה נעולה ותקועה בין הקומות. היהייתה נוצרי" האחראית. "ויהודים

, גם הכלב שהיה איתנו היה בשקט כאילו הוא גם כן הרגיש את הפחד שלנוובשקט  בזמן שחיפשו אותנו היינוו, אני והכלב שלנו

  .יצאנו החוצהלאחר מכן ו ארבע ימים במעלית בערךהיינו 
התחלנו לחפש היו אנשים שרצו לעזור אבל לא נתנו לנו לישון או להיות אצלם כי , אמא החליטה שאנחנו מנסים למצוא מכרים

אמא החליטה שלא מצאנו אף אחד ולא קיבלנו מקלט מאף אחד  עקב כך. המשכנו ואנחנו יהודיםהיה אסור להסתיר  ,הם פחדו

  .גבוללכיוון האחד איכר יצאנו לכיוון הכביש הראשי ותפסנו טרמפ עם  .ללכת לכיוון הרוסים

הייתה שם אישה שנתנה לנו לישון שם לאחר . אורבו בית שהיה דלת על  היה חשוך ממש ואנחנו דפקנו ,הגענו לעיירה בלילה

, אמא שאלה אותה איך להגיע לכפר שאת שמו אני לא יודעת, בוקר רצינו ללכתב .היא נתנה לנו גם לאכול ,שביקשנו ממנה

האישה אמרה שעדיף להישאר בבית כי יש מספיק מקום ואמא אמרה שאנחנו לא יכולים כי אנחנו יהודים ושאנחנו צריכים 

היא  .היא אמרה שאין דבר ושנגיד שאנחנו מהונגריה .הזה כבר שמענו את קולות הפיצוציםבאיזור הכפר  .יוון הרוסיםלברוח לכ
הלכתי להחליק  .שם שיחקתי שארנו שם באופן חופשי וגם אניו נעכשי. קרואלי מוריקו ולאמא מסרוש :נתנה לנו שמות חדשים

 עכרטיס לקולנוע בזמן שהיינו בקולנו י ולאמאהאישה בחג המולד נתנה לעל הקרח היינו שם בערך חודש וחצי עד חג המולד 

כמובן שאני הכחשתי את זה והלכתי לאמא שהייתה בקולנוע , "שושה"ניגשת אלינו אישה צעירה היא זיהתה אותי וקראה לי 
ילה לצעוק שאנחנו בהפסקה של הסרט היא הגיע אלינו עם אדם נוסף שלא זיהנו אותו והתחחשבנו שזה יעבור בשקט אבל 

שקרנים וזעקה את שמנו האמיתי וכמובן הכחשנו את זה ולאחר ההפסקה שירד החושך באולם ברחנו חזרה לביתה של מריה 

  . שקרה והיא אמרה שניראה מה יקרה סיפרנו את מה

תחו את הדלת זוג בלילה בערך הופיעו שתי גברים עם נשק דפקו על הדלת זוג הזקנים שגרו בדירה יצאו מחדרם ופ 12בשעה 

שמאוד כיבדו ראה כנ. הוא אמר שאין פה יהודים בביתו, הגברים אמרו לזקנים שהם באו לקחת את היהודים שמוסתרים פה

לקחו , ניפגע לגן אך הם אמרו שהם חייבים לקחת את היהודים אך הם אמרו לזקן שהם מבטיחים שלאאותו ולא עשו רעש וב
תקרב מאוד וביום הקרב הודאגו לנו היינו שם ארבע ימים  ,צעיריםהגענו למחנה צבאי של תברר לנו ששמה האותנו למפקדה 

  .הרביעי כבר ראינו כובעים רוסים 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

את זה בתור משקה  אני ואדם נוסף הכנו שולחן עם כל מיני דברים כמו בושם שהרוסים שתו. עלות ההגנהתנו אותם בראי

הבית היה ממש גדול והרוסים הפכו . למחרת היום חזרנו לבית הזקנים ואז אנחנו שמרנו על הזקנים שלא יבזזו אותם. הוליואלכ

היו שם גם קצינים בכירים והם היו . דכנו אותנו בכל דברף המלחמה ועהרוסים החזיקו אותנו עד סו, את הבית לבית חולים

  .ממש קל כי היה תמיד אוכל וחשמל הודות לזה היה .יהודים

הבחורה שצעקה וזעקה בבית . הייתי לבד לא היו ילדים שם. קיוןישביל הרוסים בבית במטבח ובנאמי ומריה היו עובדות ב
ת אמא לפני המלחמה ומסרה אותנו לפשיסטים באותו הלילה עזבנו כי הרוסים הגיעו יה שהכירה איהקולנוע היא בחורה נוצר

חזרנו לביתנו בהונגריה אחרי התקופה בבית החולים . ואז לקחו אותנו לבסיס משמר הגבולקרוב אליהם והיה לנו מזל גדול 



 

קיבלנו ושם כנסתי לתנועת נוער נ. מי בחיים ומי לא מי הלך ולאן יתברר לאז ה .בחזרה אך בנינו דירה קטנה יותרובנינו אותו 

  .גללימשיך את אבא אבל זה נקטע באטכנאי שיניים ולהות למד אאמא רצתה שאני  .אוכל וחבילות בגדים

לעבר הגבול ושם הודיעו לנו שאנחנו עולים לארץ ישראל ומי שרוצה " לטיול"בהמשך בחופשת הפסח תנועת הנוער לקחו אותנו 
פו לנו מסמכים ומשם לטרני ולבאלי שזו עיר נמל יוינה זיוילנה ובוול לחזור אל ההורים רק אחת חזרה אל ההורים ברחנו לויכ

  באיטליה ומשם לארץ ישראל

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):באיםלדורות ה
  

סתובב בארץ התחלנו לה .חומר נגד כיניםקיבלנו כשירדנו מהאוניה . ומשם לבית עולים בקריית שמואל לחיפההגענו לארץ 

בתנועת  48שנת הקמתי משפחה עם יונה שאת כל המסלול מ .הייתי עם יונה ומאיראני , לאחר כשלושה שבועות הגענו לדליהו

אנחנו  ומאז יבוץ נולד לנו ארנון ודודי הבניםבק. "ההשלמה"שארנו בתור נו 1951תחתנו בשנת ה ,יחדהנוער ועד לדליה אנחנו ב

  .כל חיינו פה
  .שארתודור בא והשנאה נדור הולך , סלחשכח ולא נקודם כל שלא נ מסוראני רוצה ל

  

  

  2013נובמבר , קיבוץ דליה


