
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  רוזה  קוציק

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Kopit קופיט  קופיט 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   לועזיתב

      Roza  20.06.1933 נ / ז     רוזה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Mogilev-Podolski אוקראינה  מוגילב פודולסקי 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Mogilev-Podolski  אוקראינה  מוגילב פודולסקי 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

 יסודיבית ספר                                    
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 מוגילב פודולסקי
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  מוגילב
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  ביאנני

                                                                   :     מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 3.3.1944 ביאנני
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

תושבים היהודים היחסים בין ה. חצי מאוכלוסיית העיר היו יהודים. זוהי עיר בגבול עם מולדובה, נולדתי במוגילב פודולסקי
ת יאמי קיבלה מדלי. היה גם עוד תינוק אבל הוא מת.  אחיות ואח4היינו  .לא הרגשנו אנטישמיות, אוקראינים היו נהדריםל
גרנו ביחד . סבא וסבתא שמרו על מצוות. עבד במאפייהו יד היה קטועאבי . שבעה ילדיםלמדליה שהיו נותנים לאם , "גיבורה"

דיברנו . היו גם כלים מיוחדים לפסח. סבא היה הולך כל יום לבית כנסת ואבא פעם בשבוע.  כשרותשמרנו. אז גם אנו שמרנו
. הילדים הקטנים ידעו פחות יידיש ודיברו רוסית. המבוגרים יותר ידעו יותר יידיש אז דיברנו גם אנו הרבה יידיש. יידיש ורוסית

  .גם היום נשארו יחסים טובים עם האוקראינים שנשארו
  
  י על קורותיך בזמן המלחמה / ספרנא

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 /חהברי;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
מ לשטעטעל " ק20כל המשפחה על עגלת סוסים נסענו ו ברוחכשהחלה המלחמה לא הספקנו להגיע לתחנת הרכבת כדי ל

אבי .  כולםהקרובים אמרו לנו לברוח כי הגרמנים נכנסים והורגים את, כאשר הכוחות הלכו לאחור, אחרי שתי יממות. זרינצקיאו
 ונשארנו ץביורנ'ראינו גוויות בשדות ואז הגענו לשטעטעל צ. אך סבא וסבתא לא נכנסו לעגלה ונשארו באוזרינצקי, לקח אותנו
 בלילה נכנסו 2-וב אוזרינצקימ  אותם בלילה הוא הוציא12-ב.  סבא וסבתאכדי לקחת אתאבא מצא סוסים וחזר . אצל קרובים

, למוגילב פודולסקיבחזרה מ " ק40התחלנו ללכת אז  כחודשיים ושהינו ץביורנ'בצ. דים שחיו שםורצחו את היהולעיר הנאצים 
משפחתי החליטה שכדי להציל את כולם צריך להשאיר . הפסיקו ללכתשלי בדרך הרגליים . סכנהל היינו מודעיםכי עדיין לא 

 אבי אמרה שאסור להשאיר ילדה קטנה למות לבד  שלו אך אחות,אבא יקח סוסים ויחזיר אותי, אותי בשדה ואז כשיגיעו הביתה
כמובן שזו לא היתה חוויה נעימה להיגרר על . שמה אותו על האדמה ואותי עליו ומשכה דרך הכתף, היא לקחה סדין. בשדה

 היהביתנו . אוקראינים/גטו ליהודים וחצי לרוסיםהפך ל חצי ,הגרמנים חילקו את העיר לשנייםכשחזרנו . אדמה מלאת סלעים
.  אנשים בחדר15, אצל קרוב משפחהולכן נאלצנו לגור ליהודים אסור היה להכנס לשטח של הלא יהודים . שטח של הרוסיםב

הוא פתח שם מאפייה ובגלל שאני נראית כמו אוקראינית תפקידי היה . את ביתנו תפס אוקראיני טוב כדי לשמור אותו עבורנו
האוקראיני היה מוכר את הלחמים במאפייה שפתח , מחוץ לגטו. ייה בתוך הגטולהעביר מהגטו לחמים שאבא היה מכין במאפ

אמרה לשומר הרומני שאני אחת אוקראינית , שניסיתי לעבורבאחת הפעמים כ .מצרכים וכסףבחזרה בביתנו ומעביר לנו 
. מני וביקש לא להציק לי יותרנתן בקבוק וודקה לרו, הידיד האוקראיני רץ לעזרתי. והוא הכה אותי עם מוט) ידובקה'ג (היהודי

למזלנו . הפסים הכחולים שהיו לי עליו, כי לא יכולתי להזיז את הגב מרוב הפצעיםשבועות נשארתי בבית כתוצאה מהמקרה 
בלילות כשהגרמנים . בגטו חיו גם לא יהודים שביתם היה בשטח הגטו. לנו לחםעבד במאפיה שהיתה בתוך הגטו וכך היה אבי 

קת הקטנה שרק התינו, אחותיאמי כמעט וחנקה בטעות את . ת ושמרנו על שקטוהולכים ברחובות כיבינו אורוהרומנים היו 
ברחובות עברה עגלה מיוחדת עם פעמון וכל אחד שהיו לו . רובם ילדים,  היו הרבה מתים בגטו.כדי שלא תבכה, 41-נולדה ב

החורף היה כה קשה שכשהיה צריך להעביר את . בית הספר את הגוויות ריכזו בשדה ליד .עגלההעביר אותן ל, בבית גופות
אני בעצמי . כי הכל היה קפואה העגלעל היו צריכים לחתוך עם גרזן את הגופות לחלקים כדי לשים אותם , הגופות לבית קברות

פסים ילדים הגרמנים היו תו. ס הפך לבית חולים שפתחו הגרמנים"הבי. ראיתי זאת ועד היום יש לי את המראות האלה בראש
למזלי אבי שמר . ו את המחלה הלאהפיצשיתרוצצו ברחובות הגטו ויכדי מביאים לבית חולים ונותנים להם זריקת טיפוס , יהודים

רק אחות אחת הסתתרה . יב ליד אודסהיננלקחו אותנו למחנה א' 43-בלילה אחד . עלי מאוד ולא הייתי בין אותם הילדים
אני זוכרת שבדרך . ודות לאנשים שנשארו בגטו ודאגו להה הצליחה לשרודשיצאה היא ישבה שם שלושה ימים וכ, במרתף

לרוב אותי כי הייתי גדולה ,  להם לפחות חלק מהילדיםמסרובכל מיני הזדמנויות אנשים הציעו להוריי שי, יב מהגטויננלמחנה א
. אך אני סירבתי בכל תוקף, נו הולכים למותהם אמרו שככה לפחות הוריי יהיו רגועים יותר כי כולם היו בטוחים שא, יותר

קהלות כי הנאצים ת ההמרכז ל, הילדים,כשהגענו למחנה אז הוריי הכניסו אותנו. שם גם אני אהיה, אמרתי שאיפה שההורים
, חלק בשחור והתחלנו לחשוב מה אומרים הצבעים, כשעשו רשימות ראינו שחלק מהשמות כתובים באדום. נהגו לירות בילדים

 עכברושים כה גדולים שמישהו היה צריך לשמור עם מקל שהעכברושים לא והיו בהחיינו באורווה במחנה . יחיה ומי ימותמי 
גברים כדי לירות בנו אך תמיד היה מגיע איזשהו , נשים, ילדים, הנאצים כמה פעמים שמו אותנו בטורים .רגלי הילדיםאת יאכלו 

במחנה היה יותר רע מאשר . גם הילדים עבדו בשדות. לצרכי עבודהאותנו לנצל מנהל ואומר שאסור להרוג אותנו כי צריך 
היו כאלה שעבדו בקהילה תחת פיקוד הנאצים ואת שמות היהודים שהם . שהיו יהודים טובים ורעיםלציין אני חייבת . בגטו

 .ו כמעט ואף אחד לא נשאר חי שהיה מחנה מוות ממנהורי'חיבבו פחות הם העבירו לנאצים וביקשו שיעבירו אותם למחנה פצ
גרמני אחד היה אוסף ביער קרשים , )איפה שגם אנו היינו פרק זמן קצר (ץיוברנ'ספר שכאשר היה בצהיום מבעלי לעומתם 

הודים בכך הוא עזר מאוד לי). אם היו מגלים אותו היו מוציאים להורג(כל אחד כמה שצריך , והיה אומר ליהודים שיקחו מהר
  .    תושבי המקום

הגברים האוקראינים הסתתרו במרתף . כשהנאצים החלו לסגת אז הם חיפשו גברים אוקראינים כדי לקחת עימם ככוח אדם



 

ישבנו ושמענו עדיין את קולות הטנקים ומכוניות . אמרה לנו להצטרף למחבואאחת מהם , עברנו לידםכלשהו וכשאנו היהודים 
יצאנו . הם כה מיהרו לעזוב עד שהשאירו את הציוד כמו טנקים עדיין פועלים ולכן הרעש. ברחואבל הגרמנים כבר . הצבא

טנק אחת התקרב והחייל היהודי בתוכו זיהה את אישתו אני זוכרת ש. והכוחות הרוסים כבר התקרבו בטורים של טנקים
 הוא נורא מיהר לחזור לטנק כי פחד שיהרגו .חיבק וכיסה אותה במעילו, רץ אליה, הוא קפץ מהטנק. היהודייה שהיתה בינינו

   .כך שוחררנו. מעכב את כל טנקים מאחוריוהוא אותו על זה ש
, מעטים מאוד הצליחו לחזור ממנו. הורי'רובם ככולם מתו במחנה פצ. הרבה מאלה שחיו איתנו לפני המלחמה לא נשארו בחיים

  .שיחדו את השומריםש לאחר
  

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

האוקראינים היו כה מופתעים לראות יהודים חיים שכולם קיבלו אותנו בחיבה .  מכפר לכפרנדדהמשפחתי השתחררנו לאחר ש
החליטה לעזור והעלו אותנו אחת התחילה לבכות ואוקראינית אמא , ב אבל לא רצו לקחת אותנויכבת באננירהגענו ל. רבה

. האוקראיני החזיר לנו אותווחזרנו לביתנו . את אחותישם הגענו למוגילב פודולסקי ופגשנו . למרות שלא היה לנו כסף בכלל
ס "הביסיום אחר ל. כל שנה סיימתי שתי כיתות. כי כבר לא זכרתי כלום ממה שלמדתי לפני המלחמה' ס לכיתה א"הלכתי לבי

 שנינו למדנו.  הוא גם מהעיר שלי,חזרתי למוגילב פודולסקי והתחתנתי עם מיכאל בעלי, עבדתי שנה בחרקוב, למדתי כלכלה
תיכון (בעלי עבד כמרצה בטכניקום .  שנים כסגנית מנהל של חברה מסחרית גדולה36עבדתי . אוניברסיטה כלכלה ותעשייהב

  .  כיום גר באמריקה,שהתחתנה שם והבן יפים) כיום גחיסמן( הבת אינה , ילדים2לנו נולדו ). מקצועי
  .כל אחד שמר את המחשבות והרגשות לעצמו, ו הרבה על השואהנלא דיבר

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 הבנו שלבעלי טוב פה מבחינה רפואית בגלל מזג 1989-ת כי לבעלי יש אסטמה ואחרי ביקור קצר בישראל בהחלטנו לעלו
בגלל הקור והשהייה . סטרי התחבא זמן ממושך מתחת לסלע ליד הנהר דנכאשר, מלחמהנגרמה מהאסטמה ה. האוויר החמים
). ברוסיה היו לו התקפים קשים(וד השתפר פה בישראל המצב מא. אסטמה קשהאצלו  הפתחהתבתוך המים /הקרובה למים

מנסים לברוח ולעבור את , מאזורי בסרביה, ראיתי איך יהודים מהמערב, 41בתחילת , עוד לפני שהגרמנים פלשו לרוסיה
אז הגרמנים והרומנים ירו בהם וממש ראיתי את , אך הגשר היה מפוצץ והם ניסו לעבור על לוחות על המים. סטר מזרחהיהדנ

  .בגלל הדם של אותם יהודים, ים האדוםזרם המ
מוגילב פודולסקי של עמותה שמחברת בין כל היהודים שחיו באותו אזור , סטרידנבשם עמותת  פתחנו עמותה 91-בישראל ב

סטר כי רציתי להודות לאל שעזר יקראתי לה דנ.  לעשות טוב למי שזקוק ולעזור לניצולי שואה–המטרה . ושטעטעלים מסביב
הבן שלי מאמריקה שאל אם זה יהיה אפשרי לבוא שאני זוכרת . של בעלי וכדי לכבד את כל אלה שמתו בנהר הזהלבריאותו 

הם לבת מצווה של ילאי אולם אירועים בחדרה ובעצמי שלחתי הזמנה תאז אני ארגנ. לישראל לחגוג את בת המצווה של הנכדה
וזה היה שילוב של בת מצווה ושל פגישה מחודשת של י מוגילב ניצלתי את האירוע כדי לכנס גם את כל יוצא). נכדתי(ביתם 

עובדי המסעדה אמרו שאף פעם לא חזו . כל כך הרבה חיבוקים. זה היה מאוד מרגש. מאות מבני העיר שלנו באוקראינה
אני . אותהועל כך שאני מרכזת ליוצאי מוגילב הפגישה הבאה היתה בזיכרון יעקב ושם החלטנו על ייסוד עמותה . במחזה כזה

נסיעות לאוקראינה כדי שהאנשים יוכלו לבקר בבתי ) היום המצב הבריאותי לא מרשה(כל שנתיים ארגנתי . מאוד אקטיביסטית
 איש מכל הארץ את יום 700-כ, אנו נפגשים לחגוג) גם בשנים אלה(וכל שנה ביום העצמאות . קברות איפה שקבורים קרוביהם

.  לזכר היהודים שמתו בשואה ובמלחמהאנדרטההעמותה בנתה בבית הקברות בחדרה ). יום הניצחון( למאי 9- העצמאות וה
 פעילים עוזרים לשאר הניצולים שהגיעו מהאזור שלנו באוקראינה למלא טפסי מיצוי זכויות ואנו בקשר עם 'מסעלי ועוד ב, אני

ס יפה ובאים המון קגילב פודולסקי יש טלמו, כל פעם שאנו מגיעים לאוקראינה .אני בעצמי מקבלת רנטה. גורמים מגרמניה
 אנו . לחסידי אומות עולם מאותה עיראנדרטהבנינו שם . אוקראינים וגם ראש העיר ומקבלים אותנו בכבוד והערכה, אנשים

ניגשה אלי אוקראינית וביקשה , כשהלכתי בעיר שם. נפטרוחסידי אומות עולם כבר אותם כי עוזרים לילדיהם ומשפחותיהם 
אוקראינים שבאים לבקר את קרוביהם בבית הקברות תמיד .  קדושה שבאה מארץ הקודשה כי אומרים שאני אישלגעת בי

 ₪ 100העמותה אוספת . רוזה אהרונובנה מגיע שעל קבר הוריה תמיד יהיו פרחיםלמשאירים פרחים על קברי הוריי ואומרים ש
ה היהודית במוגילב פודולסקי כדי שידאגו לניקיון בית אנו שולחים אלף דולר לקהיל. כל שנה מכל משפחה חברה בעמותה
ב ובגרמניה וגם הם אוספים כסף ושולחים "יש את סניפי העמותה שלנו גם בארה. הקברות פעמיים בשנה ועזרה לעניים

ח ונקי בית הקברות היהודי במוגילב פודולסקי זכה במקום הראשון כבית הקברות היהודי הכי מטופ. לקהילה במוגילב פודולסקי
מצבה כי השיחים והעצים כיסו /אי אפשר להתקרב לשום קבר, היהודי בעירזה בית הקברות האוקראיני שליד . באוקראינה

  . נפגשנו, שר החוץ האוקראיני מכיר אותי וכשהגיע לחדרה. וכולם מתפעלים מהטיפוח והיופי של בית הקברות היהודי. הכל
אני הפעילה שעושה טלפונים ובעלי מקליד ועובד . לון בים המלח לחברי העמותהבאפריל אני מארגנת נסיעה לבית מכל שנה 

אני חוששת , אם לא זה. אני לא לוקחת שקל על מה שאני עושה אך אני מרגישה שזה מחזיק אותי עירנית ומעודד. על המחשב
. כירו שם את שמות הורייהז, מאוד התרגשתי.  הדלקתי את אחת המשואות ביום העצמאות בחדרה2009-ב. שהייתי נובלת



 

   ."לתפארת מדינת ישראל"במקום " לתפארת חדרה"כ התרגשתי שאמרתי "כ
הם הגיעו לחדרה לפני כשש או . הם גרמנים נוצרים שמאוד עוזרים לנו. יש גרמני אחד ששמו הורסט קולמה ואישתו אינגה

הוא דיבר וביקש סליחה והיא עמדה על הברכיים . שבע שנים ובחגיגות יום העצמאות בחדרה הם ביקשו שיתנו להם זכות דיבור
הם מגיעים אלינו . התיידדנו.  הם ביקשו סליחהאנדרטהנסענו לבית הקברות בחדרה וליד ה. כך הכרנו. ואז הוא הצטרף אליה

ומבקשים אנו מחזיקים ידיים והם מתפללים , אחרי שאנו מסיימים לאכול, אנו אוכלים והם מכיוון שהם נוצרים אדוקים, הביתה
ים של גהם נצי. עמותה שלנולהם תורמים כסף לניצולי שואה ו. הם מבקרים באוקראינה ועוזרים ליהודים. שיהיה לנו טוב

הוא אומר ". אנו דור אחר, אנחנו לא הגרמנים של אז, אנחנו אוהבים אתכם"הוא כל הזמן אומר לנו . הקהילה שלהם בגרמניה
אם מישהו מאוד חולה הם מתפללים למענם , הם מבקרים פה יהודים. ראל ולעזורפקד עליו לנסוע לאוקראינה וליש' שה

' אני מרגישה שה. אני עושה את זה בהתנדבות וחיה על הביטוח לאומי והרנטה. לפעול, אני אוהבת לעשות ). התפילות שלהם(
העשייה שלי מחזיקה אותי על , תכ טובה ואני מתקשה בעברי"למרות שהבריאות לא כ. נתן לי הרבה ואני מנסה להחזיר טובה

  .יברך אותו' ה, מי שעושה ופועל למען הניצולים. רואה הכל וזאת במיוחד יודעים ניצולי השואה' אני מאמינה שה. הרגליים
 ילדים 4לאלה :  נינים9יש לי גם .  נכדים4כ יש לי "בסה.  מקסים ומרינה, ילדים2לבני ו אלה ואיגור , ילדים2יש כיום לבתי 

 הם , נתן ושלדון, ילדים2למרינה .  הם גם בישראל, מיכל ואריאל, ילדים2לאיגור .  כולם בישראל,הילי ואליאב, שליו, אלשיר
הנכדים , בסלון ביתנו תלויות התמונות של כל הנינים. 'ברכה גדולה מה. ב" הם גם בארה, נתן,למקסים ילד אחד. ב"בארה
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