
  משרד  משרד לענייני  משרד ראש   שנה60  יד ושם
  גמלאים  החינוך  ישראללמדינת

  
  

  הממשלה
  

  

  "ְ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 

ורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן המידע על ק. לדורות הבאים

לסיפור האישי שלכם . בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים המרכיב את התמונה הרחבה

אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד במסגרת . מחקרית וחינוכית, יש אפוא חשיבות לאומית

  .נה למדינת ישראל ש60פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום
  : שם משפחה  :שם פרטי

 ציון-יחזקאל בן בוכמן
  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה

  במקומות המסומניםגם בלועזית -בדפוסשמות ומקומות יש לרשום 
   בלועזית                                      שם משפחה                       

 Buchman       |                   בוכמן:       לפני המלחמה

 :שם נעורים

:        מין  בלועזיתשם פרטי                                                                   תאריך

 25.04.1921 :לידה Chaskiel     |                 יחזקאל    :        לפני המלחמה  כרז  
  :ארץ לידה   בלועזיתמקום לידה                                                               

  פולין     Radom  |                                       ראדום        ):  מחוז, ישוב(
  שם פרטי ושם   שם פרטי
     :נעורים של האם        :של האב

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

  בלועזיתמקום מגורים קבוע                                                       ארץ מקום
  לפני המלחמה  :רים

  |                     ראדום                 ):מחוז, ישוב(

המגו
      

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 : המלחמה : לפני המלחמה

  מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                                 
                                                      ):                       ארץ, מחוז, ישוב(

  ?                                                                                     אילו? האם היית בגטאות

                                                          גטו ראדום                                              
  

  ?                                                                                     אילו? האם היית במחנות

                                                     אושוויץ ובגרמניה במחנה ווויהינגר                      
  

  

  תאריך                                                                               מקום   

 04.1945 :השחרור                                       וויהינגר:                השחרור
  חזרת לאחר /לאן הלכת  האם שהית במחנה 

 שטוטגארט    ?)ציין מקום(השחרור  א"מחנה אונר ?איזה? עקורים
  מחנות/מקומות  שנת

   :בדרך לארץ
  שם 

 העצמאות :האנייה 1948 :העליה



  

  .למדנו חצי יום קודש וחצי יום לימודי חול, הלכתי לחדר.  בראדום1921נולדתי ב

  .18למשפחה היה עסק של גלנטריה ועזרתי בעסק עד גיל 

  .  גר בירושלים ונפטר בלי הכרה.שרד והשתחרר בבוכנוולד, היו לי אח אחד שהיה במחנות

  .ההורים נשלחו במשלוח השני מהגטו

.  לסלילת כבישים–תפסו אותי ולקחו אותי לעבודות שחורות .  כשהמלחמה פרצה18הייתי בן 

  . עבדתי ביודנראט בגטו ו,עשו בראדום גטו

י  שנים עבדתי שם והחזירו אותShteir Daimler Fach" ,3 "–מפעל נשק נלקחתי לעבוד ב

  . לגטו כל יום

פעם אחת . כל יום בחודשיים האחרונים של הגטו היה משלוח להשמדה. בגטו היינו רעבים

כולם יצאו לשטח גדול . יהרגוי כולם היו חייבים לצאת או ש–בלילה היו רמקולים וכלבים 

שיצאו " Shteir Daimler Fach"קראו שמי שעובד במפעל . בתוך הגטו ועמדו בשורות

והשאר נשארו עוד .  יהודים30,000- כ–וממי שנשאר שלחו חצי להשמדה , אנויצ. מהשורה

  .כמה שבועות בגטו

כולם יצאו .  בבוקר כשהכריזו שיוצאים4-ליהודים שנשארו בגטו העינוי הכי גדול היה לקום ב

דחפו את כולם בכוח לתוך . ואז הלכו לקרונות מסע,  בצהריים בלי לזוז12עמדו עד , בבהלה

" זונדר קומאנדו"ה. ונסיעה של יום וחצי עד מחנה ההשמדה,  תוך כדי צעקות ומכות,הקרונות

זהב ותכשיטים , שערות של נשים, הורידו בגדים. טיפלו באנשים,  יחידה מיוחדת של יהודים–

  . זה מה שקרה להורים שלי.  ואז היה גאז–ואמרו שהולכים להתקלח 

נתנו , S.S.אחרי כמה חודשים הגיעו אנשי . היהודי המפעל נשארו והפכו אותנו למחנה עבוד

  .  הפך למחנה ריכוז שמרו עלינו והמחנה.S.Sאנשי ה. שמו מספרים על הידייםדי פסים ולנו מ

שם היינו כמה ימים , אז לקחו אותנו ברגל עד טומשוב, עבדנו במחנה עד התקרבות הרוסים

, וויהינגרתי בחזרה לגרמניה למנגלה עשה את המיון ולקחו או. ונלקחנו ברכבת עד אושוויץ

  .  מחנה ריכוז חדש ליד שטוטגארט

עבדנו במנהרות להוציא . רצו לבנות בית חרושת גדול. בוויהינגר רוב האסירים היו מראדום

  .  לקחו אותם והם לא חזרו–מי שלא יכלו לעבוד . אבנים כדי לעשות מנהרה

אני . הרבה נפלו מרעב. ב האדוםכנראה בגלל הצל,  שלא הורגים–בשנה האחרונה היה חוק 

  .  נשארתי בצריף על הקרשים, בעצמי לא יכולתי ללכת לעבודה

אנשים הסתובבו ונודע , היה שקטפתאום .  רבים מתו–שכבתי על הקרשים והתכוננתי למיתה 

  . ככה נשארתי בחיים.  הגיעו צרפתים ושחררו את המחנה,לי שאני משוחרר

מי שיכל ללכת . אלו שלא יכלו ללכתכל רוף את המחנה עם שמענו אחר כך שהגרמנים רצו לש

 –והגרמנים לפני שברחו רצו לשרוף את המחנה עם מי שנשאר במחנה . הלך ברגל עד בוכנוולד

   –ואמר שאם יעשו זאת , ראש העיר שליד המחנה שמע את זה. החולים והחלשים

  



   

  .ירו אותנו הפקר ברחו והשא.S.Sלכן אנשי ה. גם הכפר הגרמני הקרוב יישרף

בזמן השחרור כל המחנה היה . לפני המלחמה לקחתי את התפילין וסחבתי אותם עד השחרור

הצרפתים לקחו אותנו להתקלח במקלחת שדה ולא נתנו . וגם אני הייתי חולה, גוע בטיפוסנ

  .  התפילין נשארו שם–לנו לקחת איתנו שום דבר 

לקחו אותנו לכמה מקומות ונתנו . א"נה אונרהיינו במח, בהמשך באו אמריקאים וטיפלו בנו

גם אשתי . ריקאי צבאי נתן חופה וקידושיןרב אמ, שם התחתנתי. לנו דירה בשטוטגארט

 – נולד לנו ילד  בשטוטגארט.מחנה ליד פרנקפורט, "פלדפינק"הייתה במחנות והשתחררה ב

  . ש סבא שלי"חיים מאיר ע

משם ו, בפרדס חנה במחנה מעברהייתי . ישראל לארץ 1948- הסוכנות ונסענו בבהמשך הגיעה

שם הייתי כמה שנים עד שקיבלתי שיכון עממי ,  כפר ערבי ליד רחובות-" זרנוגה"ללקחו אותי 

  . ברחובות

  . אסתר–ברחובות נולדה לנו בת 
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