
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  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

  האוזמן :שם משפחה

  

  יעקב :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

        האוזמן: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Housman 
  יאנוש  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Janos                                          

 :מין

                  זכר

 

  1934 :לידהשנת 

 

  בודפשט : עיר לידה

  

       בלועזית
Budapest                                           

  הונגריה  :ארץ לידה

 
  סנדור האוזמן  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אירמה סטרסר  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                                בודפשט  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Budapest 

   הונגריה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה תיכונית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד 

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

  "השומר הצעיר"

  הונגריה , בודפשט :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                       שם העיר או האזור ושם הארץ(

   בלועזית הונגריה בודפשט גטו בינלאומי:  ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  Budapest ghetto International                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

  בבודפשט הגטו הבינלאומי   :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

   01.11.1945 :תאריך השחרור
 

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

  

 

בודפשט : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
   הונגריה 

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1949 
  : שמהציין את , במידה ועלית באנייה

  " גלילה"אוניית 

  



 

  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                                                                                                                                         

ד בת דודה שאת המשפחה של לקחו גרנו בבית לא גדול אני אחותי סבתא ועו 1934נולדתי בהונגריה בעיר בודפשט בשנת 

למדתי בבית ספר . העולם הראשונה היינו שייכים למעמד הבורגני באותו זמןיץ אבי היה קצין בצבא ונפל בשבי במלחמת ווושלא

לפני כן הרגשנו את האנטישמיות  1944 –ואז הגיעה השואה פיזית ב  10כאשר הגרמנים הגיעו הייתי כבן  .בעיר בית ספר חילוני

  .ל עדיין לא פגעו בנו בצורה פיזיתאב

  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

כאשר הגרמנים הגיעו הם ריכזו אותנו בבתים וסימנו את הבית שבהם היה מותר ליהודים לגור עם מגן דוד צהוב הם הגבילו 

אותנו בשעות היציאה מהבתים על מנת שיהיה להם שליטה יותר טובה וסדר בעיר בהתחלה הם לקחו מהיהודים את כל 

בשלב . כדי שלא נוכל להקשיב לחדשות ונהיה מנותקים מהעולם התכשיטים והרכוש היקר לאחר מכן לקחו את מקלטי הרדיו

מאוחר יותר הם התחילו לקחת גם חנויות ומפעלים שהיו ברשות היהודים בחודש מאי עברתי יחד עם בני משפחתי לבית שהיה 

 שיכו להעמיס עלכל אותו הזמן ההונגרים המ. י הגרמנים יחד עם דודה נוספת שגרה איתנו כך היה עד חודש נובמבר"מסומן ע

שוויץ בעלות הברית העבירו איום שאם לא יפסיק את משלוחי היהודים למחנות ההשמדה רכבות יהודים ממחנות ההשמדה לאו

  .יהיו לכך תוצאות קשות

  

וכל מי שייתפס יישפט כפושע מלחמה באותו הזמן בנות הברית המשיכו להפיץ את ההרים יחד עם הבריטים והאמריקאים  כך 

בנובמבר הונגריה רצתה לצאת מהמלחמה  15 -ב  .ונשארנו רק בגטאות בהונגריה. שלוחי היהודים למחנות ההשמדהנעצרו מ

לאחר . עכב כך היו חילופים בשלטון המפלגה שעלתה לשלטון הייתה מפלגה הפשיסטית והם המשיכו את ההתנכלויות ליהודים

יארוז לעצמו ציוד למשך יומיים שלושה אימי דודתי  40שגילו עד  תקופה מסוימת שבה היו בגטאות הגיעה אלינו פקודה שכל מי

בשלב זה היו שמועות שהרוסים כבר . ובת הדודה כולם היו בטווח הגילאים הזה וכך יצא שנשארתי רק עם סבתא ועם אחותי

מאות קילומטרים  מרחק של ההתחילו להגיע להונגריה אבל למרות זאת הגרמנים הצעידו את כל האנשים האלו לבודפשט לווינ

בצעדת המוות אימי ובת הדודה לא חזרו . בחורף הקשה ללא ציוד ומזון זוהי צעדת המוות בתוך כל אלה היום גם בני משפחתי

כל היהודים שנשארו רוכזו וצומצמו לבתים עם סימן המגן דוד הצהוב . יותר רק הדודה שלי הצליחה לברוח משם וחזרה לבודפשט

וא הרגע ישמידו את כל הבית עם האנשים בעזרת חומר נפץ גם אנחנו היינו אמורים להיות בבית אלו כך שהתכנית הייתה שבב

תעודת זהות ותעודת , תיעוד אישי: אבל למזלי הגיע יוזמה שבאה מהתנועה הציונית שהם עסקו בגיוס של ניירות מזויפים כגון

שלפי תעודות אלו הם שייכים .  מצומצם של יהודים' נות למסשגרירויות זרות שנתנו חסי' התנועה הציונית פעלה עם מס. לידה

התנועה הציונית המשיכה וזייפה תעודות כאלה עבור אלפי יהודים נוספים , איטליה והוותיקן, ספרד , שוודיה, צריהילמדינות שוו

בה אני נשלחתי לבית ילדים באזור הדנו יכאלה כך קרה שהצלחנו להגיע לגטו בינלאומ מזויפותלמזלנו גם אנחנו קבלנו תעודות 

בחג המולד כיתרו את בודפשט הצבא  1944 –ב . שפעם ביחד עם התנועה הציונית ישהיה בחוסות הצלב האדום הבינלאומ

וברלין אבל תוך חודש וחצי הם הצליחו להגיע ושם התנהלו קרבות  ההגרמני והם הצליחו לעכב את הסובייטים כדי שלא יגיעו לווינ

נים בצעדי ייאוש לקחו את היהודים לנהר הדנובה הקפוא ושם קשרו כל שניים או שלושה אנשים ביחד וירו רק רחוב קשים הגרמ

  .באחד מהם על מנת שיפיל את השאר וכולם ייפלו לנהר הקפוא כל זאת על מנת לחסוך בתחמושת

  

שמעתי  1945בינואר  11 –ב .  ללהינצאני הצלחתי להתחבא בארונות ובמרתפים וכל פעם שהגרמנים היו מגיעים וכך הצלחתי 

 -הוא היה חייל רוסי כך ידעתי והבנתי ששוחררנו מיידי הגרמנים ב. דרך חלון הבית אדם שדיבר בשפה זרה שלא הכרתי לפני כן

אבי חזר גם הוא באפריל מהמלחמה גם אחותי ובת דודתי שהתחבאו כל העת הזאת אצל . שוחררה כל הונגריה 1945לאפריל  4

התחלנו לאסוף את כל מה שיכלנו ולהציל את מה שניתן פשוט . שהסכים לשמור עליהם חזרו בחזרה הביתה והצליחו להינצלגוי 

. היה הרוס לאחרי המלחמה התנאים היום גרועים ביותר לא היה רכוש לאף אחד ולא אוכל הכו. התחלנו את החיים מהתחלה



 

כמו כן הם נתנו תמיכה . אמריקאי לעזרת היהודים הם הביאו איתם בגדים ומזוןנט ארגון יו'התחילו להגיע ארגונים יהודיים כמו הג

  .לילדים וכך התחילה להתארגן התנועה הציונית בקנה מידה גדול.לתנועה הציונית בארגון מחנות קיץ

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

אי אפשר היה לצאת יותר  49הגיעו מדריכים שרצו לעלות אותנו לישראל עד אז היה אפשר לצאת בעזרת דרכון בשנת  1948 –ב 

אבי הסכים שאני אצא . התנועה הציונית בדקה מיהם המשפחות שירשו לילדיהם לעלות לארץ ישראל בלי ההורים. מהמדינה

קילומטר מהגבול שם אמרו לנו שזהו אינו טיול  10משך יומיים נסענו ועצרנו הזמינו אותנו לטיול מאורגן ל 49ויעלה לארץ בפסח 

 30רק שני ילדים רצו לחזור ולא לעלות אנחנו שהיינו . ועכשיו אנו עולים לארץ ישראל ומי שלא מעוניין יכול לחזור ברגע זה הביתה

ו לנו לחצות את הגבול היום קבוצות שלא הצליחו ילדים רצינו לעלות לארץ ישראל הגענו לסלובקיה ושם בתאום עם מבריחים עזר

למאי הגענו לארץ  27 –ואחר כך לארץ ישראל ב  הוהוחזרו להונגריה בבטיסלבה אנשי הסוכנות מיינו אותנו ומשם נסענו לווינ

  .ישראל קלטו אותנו בעליית הנוער בקיבוץ דליה

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

שנות שירות  3לחודש מרץ התגייסתי לנחל ולאחר  1951בשנת . ולאחר מכן למדנו את השפהשעות  5בקיבוץ עבדנו במשך 

  .בדנמרק 1 –מהם חיים בארץ ו  2ילדים  3כיום יש לי . עבודות במשק ובמפעלים' נשארתי בקיבוץ ושם עבדתי במס .השתחררתי

 

  2013נובמבר , יקנעם עילית, דבורה האוזמן: וןראי


