
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ציגלר :שם משפחה
  

  יהודית :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

        טסלר :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Tesler בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

רגינה איתה      :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
                                                     רבקה

:       מין
 נ / ז                                       

 :לידה תאריך
29.5.1932  

  רומניה :ארץ לידה  טרנסילבניה, וישוארה  ): מחוז, ישוב( מקום לידה  בלועזית
                                                                                                   

  מנחם  :של האב שם פרטי  טובה מושקוביץ-גיטל :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

   טרנסילבניה, וישוארה:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  רומניה :ארץ המגורים                          בלועזית 
                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

  'טורדה בטרנסילבניה באזור קלוז ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  זה היה בית חרושת ללבנים שפונה והוכנסו אליו יהודים. מחנה סגור בטורדה?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

       )הרמנשטאדט(סיביו :    מקום  השחרור
 

 1945קיץ :  תאריך השחרור

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

  קונסטנצה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1947 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /רנא ספא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

. אבא הפסיד את כל כספו בעסקה מסחרית לא מוצלחת. אחרי שירדו מנכסיהם, כוסלובקיה'הוריי הגיעו לוישוארה מהעיר חוסט בצ
 13, בוישוארה הייתה קהילה יהודית קטנה. הוא שימש כשוחט וחזן. וישוארה אבא למד להיות שוחט והתפרנס מעבודה בקהילהב

כשפרצה המלחמה חיינו בחלק הרומני של . נולדו עוד בחוסט, אחיי הגדולים, שרה ודוד. 1932כאן אני נולדתי בשנת . משפחות
,  בחגים הוריי אירחו יהודים מכפרים סמוכים.ת לקהילה היהודית וקרובה לבית הכנסתהייתה לנו דירה שהייתה שייכ. טרנסילבניה

  .למדתי רק שנה אחת בבית ספר רומני ואז פרצה המלחמה. שבאו להתפלל
  

  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
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

בטורדה פינו בית חרושת גדול . ם מהכפרים הקטנים לטורדהאז אספו את היהודי.  הממשלה הרומנית הצטרפה לגרמנים1939בשנת 
. יהודי העיר עזרו ושלחו לנו אוכל.  גם אותנו הכניסו לאותו לאגר.זה היה הלאגר של טורדה. ללבנים והפכו אותו למחנה ריכוז סגור

וכך הצליח לפרנס , שוחט וחזןאבא שלי עבד בבית הקהילה כ. אני ועוד ילדים בלאגר הלכנו ללמוד בבית ספר יהודי בעיר טורדה
  .לדירת חדר בקצה העירבאותה תקופה עברנו מהלאגר . אותנו

.  נשלחו למחנות השמדה, ההונגריתועוד חלק גדול מיהודי טרנסילבניה, הסמוכה) קלוזנבורג ( ' אספו את יהודי קלוז1942בשנת 
,  פלשו ההונגרים לטורדה ואנחנו חששנו לחיינו1943ילת  לתח1942בין סוף . אנחנו היינו בחלק הרומני של טרנסילבניה וניצלנו

- עזבנו את רכושנו המועט והתחלנו ללכת ברגל ליד עגלה יום שלם עד שהגענו לאלבא. והחלטנו לברוח מטורדה פנימה לתוך רומניה
לבשל תרנגול שהיה לנו אמא שלי הספיקה לפני הבריחה .היינו מאוד רעבים. התחבאנו מתחת לגשרים. כל הדרך היו הפצצות. יוליה
  .וכשישבנו מתחת לגשר היא חילקה לכל אחד חתיכת עוף ולחם. בחצר

היינו כמה .הייתה שם קהילה יהודית חמה וטובה שפינתה עבורנו בית ספר). הרמנשטאדט(למחרת המשכנו לנדוד והגענו לסיביו 
שים בקהילת סיביו דאגו לנו לאוכל ועזרו לנו  האנ.1945גרנו שם עד שהגיעו הרוסים ושחררו אותנו בשנת . עשרות פליטים

  .להתקיים
   

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

לא , מצאנו את החפצים שלנו בדירהלא . לדירה השכורה שממנה ברחנו כשהגיעו ההונגרים, לאחר השחרור נסענו ברכבת לטורדה
  .שהייתה ליד עיר המחוז אורדיה, נסענו לעיירה סקואן. ומה שמצאנו לא היה ראוי לשימוש, לא שמיכות, כלים

מ שאני ואחותי נוכל "ע, אבא שכר חדר באורדיה. ואחי שמואל עבד יחד איתו, פתח חנות טקסטיל, שחזר חולה מהמחנות, אבא שלי
. וינט ועליית הנוער התכוננו לעזוב את רומניה בחשאי'בעזרת שליחי הג. דתי בבית ספר ואחותי התחילה לעבודרק אני למ. ללמוד

הבריטים .  והגענו לנמל תל אביב" פאן יורק"משם עלינו לאוניה . יצאנו ברכבת לילה לנסיעה ממושכת עד שהגענו לנמל קונסטנצה
סבלנו , חורף,הייתה תקופה קשה מאוד. 1948 עד אפריל 1947קפריסין מנובמבר הייתי ב. תפסו את האוניה והגלו אותנו לקפריסין

: למזלנו המשפחה הגרעינית שלנו ניצלה כולה. בקפריסין שמענו על קום מדינת ישראל. חיכינו שיתנו לנו לעלות לארץ. מקור ורעב
רובם נשלחו למחנות השמדה - שני הורייאבל המשפחה המורחבת של. חנה ואני, שמואל,דוד,  שרה-אחיי ואחיותיי, אמא, אבא

  .וניספו
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 15י הייתי בת אנ. חיטויעברו כל הילדים שירדו מהאוניה . 1.4.1948-אחרי שחיכינו מספר חודשים בקפריסין עלינו לארץ ב

זאת . כפר חסידים, מבית העולים שלחו אותי לכפר נוער דתי. אחותי גרה אצל דודים שלנו בתל אביב, ונשלחתי לבית עולים ברעננה
הצטרפתי להוריי , ולמרות שמאוד אהבתי את הלימודים. למדתי שנתיים ואז הוריי הגיעו מרומניה. הייתה תקופה טובה ונעימה

הכרתי . ולמדתי בקורס לגננות בסמינר אפרתה, התחלתי לעבוד עם ילדים בבית צעירות מזרחי. ר להם להסתדרבירושלים כדי לעזו
. יוסי ודוד, יוחנה, דליה – יש לנו ארבעה ילדים.  והקמנו משפחה1953התחתנו בשנת . את בעלי חיים ציגלר כשעבדנו יחד בקייטנה 

  .היום יש לי כבר שבעה נכדים

 


	                                          "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 



