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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  מובשביץ

   :שם פרטי

  שרה

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                        שטיין    

                                              בלועזית
Stein  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  שרה

   בלועזית
 Sarah                                         

:                     מין

    נקבה
   :לידהשנת 

1927 
  :  עיר לידה

                                                          בורשה 

       בלועזית
   Bursaw                                        

  :ארץ לידה

 טרנסילבניה 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  עזרא שטיין

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 יהודית
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  בורשה

   בלועזית
Bursaw  

  :ארץ המגורים

 טרנסילבניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 תיכון 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                              תלמידה 

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

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                     אושוויץ בירקינאו   
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 גטו וישו 
   בלועזית

                  Visu  Ghetto                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                         בירקינאו    מחנה   

  בלועזית
Birkinao  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 לפרוידנטל  גרמניה

  :  השחרורתאריך 
 1945מאי 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  טרנסילבניה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  1947-1946קפריסין מחנה חורף ב

  :עליה שנת

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "גאולה"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

לאבי עזרא . שתי אחיותיי ושני אחיי, גדלתי עם הוריי, נולדתי בעיר בורשה בטרנסילבניה, 1927ילידת , שמי שרה מובשוביץ

  .16בבית הספר למדתי עד גיל , אימי יהודית הייתה עקרת בית, לחיתוך עציםהיה מפעל גדול 

  

  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

העלו , יחד עם כל משפחתי, לקחו אותנו לבתים ושם, ס"לקחו אותי חיילים הונגריים ואת כל היהודים מביה, כשפרצה המלחמה

כשהגענו . העבירו אותנו  לאושוויץ, איני זוכרת כמה בדיוק, לאחר כמה זמן בגטו, אותנו לרכבת והסיעו אותנו לגטו אושוויץ

את אחיותיי ואותי לקחו , לתאי הגזים -הופרדנו מההורים שאותם לקחו למחנה השמדה, חילקו אותנו למטרות עבודה, ויץלאושו

, לאחר תקופה מסוימת העבירו אותי לעבוד במטבח כי ידעתי לדבר גרמנית. סחיבת אבנים -עם נערות אחרות לעבודות פרך

בזמן שהותי בגטו היו ". צווי"ח ולאחר זמן מה הן הועברו למחנה אחר בנהגתי להעביר אוכל לאחיותיי דרך הסורגים של המטב

לאחר תקופה מסוימת . תפוחי אדמה ולחם - הם היו מגיעים מידי פעם ומביאים לי אוכל, אנשים גויים שעבדו אצל אבי במפעל

לא נתנו לנו אוכל ושם הבנו  העבירו אותנו לבית חרושת בטקסטיל בפרוידנטל אבל, אני לא זוכרת כמה זמן בדיוק, בגטו וישו

  .שהגרמנים ברחו ואנחנו חופשיים

  

  :וחייך בארץעלייתך לארץ  ,י על קורותיך מתום המלחמה /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

גנבו את כל , וראיתי שהכול הרוסכדי לחפש את משפחתי , לביתי, לאחר תקופה מסוימת עליתי על רכבת וחזרתי לטרנסילבניה

פגשתי שם אנשים שהכירו את אחיותיי והיו עימן במחנה ההשמדה והם . גם את כל הספרים שלי ובכיתי, הרכוש מהבית שלנו

כל הבית שלי הרוס והרכוש נגנב אז הצטרפתי , מהר מאוד הבנתי שבני המשפחה שלי נהרגו. סיפרו לי שאחיותיי נהרגו

אך שם האנגלים לא , הגענו בהפלגה לנמל חיפה.  מהגטו ויחד החלטנו שאנחנו עולים לארץ ישראל לאנשים שאני מכירה

זה היה , העבירו אותנו לאונייה אחרת ומשם שלחו אותנו בהפלגה לקפריסין ושם גרנו בתוך מחנה אוהלים, הסכימו שנרד לנמל

 סין ורק לבחורות הסכימו האנגלים שנעלה לישראל לא רצוכמעט שנה היינו בקפרי, נכנס גשם  ורוחות לאוהלים, חורף קר מאוד

לאחר כשנה הכרתי את . "גאולה"אונייה שנקראת ב הגעתי לישראל 1948בשנת . הגברים היהודיים יהיו חיילים וילחמו כנגדם

לנו שישה  נולדו לנו שתי בנות ומהן יש, בעלי עבד בחברת החשמל ואני הייתי עקרת בית, התחתנו בעיר חיפה, בעלי אריה

  .נכדים ושישה נינים
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