
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  רייזמן :שם משפחה

  

  מרדכי :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

                                       רייזמן: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
Raizman                                             

  :שם נעורים
 

                                      שני :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

                                                            

   בלועזית
Shani                                               

:                     מין

 זכר
   :לידה תאריך

14/04/1933 
                                חוסט ):מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

   בלועזית
Host                                          

  כיה'צ :ארץ לידה

 
  צבי :של האב שם פרטי

  

  שרה אייזק :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
   פנינה ):נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/יהאם ה( הבעל/שם פרטי של האישה

  
   גולדנברג :אישהשל ה שם נעורים

 
                                         סנטש :לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   בלועזית
Sentesh                                          

  אוקראינה :ארץ המגורים

  
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

                                            .כיה'צ, הונגריה): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
                                                                                                        גטאות סנטש וסגד ?אילו ומתי? ת בגטאותהאם היי

                                                                                                                                                      

                                                                                               לבסוף בטרזינשטטשוב שטסהוף ו, זניין, מייהוף, הוףבמחנות שטס ?אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                      טרזינשטט: מקום  השחרור
 

  5/1945: תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? חנה עקוריםהאם שהית במ
 

  פראג ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  

  איטליה, אוסטריה :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  1946 :עליה שנת
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  נא לכתוב בגוף ראשון

לאבי היה בית חרושת לתנורים ואמי הייתה . אחים ואני הייתי האח האמצעי 6היינו . כיה'בחוסט שבצ 1933נולדתי בשנת 

אחד המפקדים , כשהגענו לאוקראינה. לקחו לנו את העסק וגירשו אותנו לאוקראינה, עוד לפני המלחמה הרגו את אבי. מורה
אמי החליטה שנעבור . אבל כשחזרנו ראינו שאין בית ואין עסק. יתהוהוא סידר שנוכל לחזור הב, היה מכר של המשפחה

' וינט'ג'ואשה שהייתה מארגון ה, באותו לילה ישנו באחד מהגנים. אבל זאת סירבה לקבל אותנו, להונגריה לאחות של אבי

אך , שנשאר מרכושנובינתיים אמי ניסתה לחזור לחוסט על מנת להציל את מה , מצאה אותנו ופיזרה אותנו במוסדות השונים
  לא נתנו לה לצאת חזרה להונגריה, לאחר שהגיעה לשם

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

תנועות /פעילות ותפקידים ביודנראט, זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

; להצלתך באופן משמעותילא יהודי סייע /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/ותהתנגד/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/נוער
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה

  
בהמשך אספו אותנו ואת כל היהודים מהגטאות שבסביבה . לקחו אותי ואת אחי מהמוסד בו שהינו לגטו סנטש' 44בשנת 

מסגד העבירו אותנו . התנאים בגטו היו קשים והיה קשה להשיג אוכל. נו בערך כחודשוהעבירו אותנו לגטו סגד שם שהי
תי לשכנע את אחי ניסי. שהינו שם כחודש ואז הגרמנים ערכו סלקציה בין הגברים שהולכים לעבוד לבין הילדים. לשטרסהוף

את הילדים העמיסו . ת הגדולים לבדישל הבוגרים אבל הוא לא הסכים כי הוא פחד ואני עברתי לקבוצ שיעבור איתי לקבוצה
ללא אוכל , אותנו לקחו ברגל במשך כמה ימים. לקרונות בקר ולאחר מכן הסתבר לי שהם נלקחו לאושוויץ בירקנאו להשמדה

הוא אמר שאני . בסלקציה SS-עניתי לו שכך הורו לי לעשות ה. בדרך ראה אותי חייל גרמני ושאל מה אני עושה פה. וללא מים

היה שם רופא שטיפל בי והגברים בקבוצה סחבו אותי עד למחנה , למזלי. קר אותי ברגלי באמצעות הכידון שבנשקושקרן וד
כשמפקד המחנה שם לב לכך הוא . שם עבדתי עבודת פרך בדישון השדות עם אדם אוקראיני שהיה מתעלל בי. העבודה נייהוף

בטרזין לא עבדתי ובאחת הפעמים שניסיתי . דבר לטרזינשטט דאג שיעבירו אותי חזרה לשטרסהוף ומשם הועברתי בסופו של
ובאותה תקופה הרבה אנשים בגטו היו חולים , הגיעו הרוסים 1945במאי . לברוח מהמחנה תפסו אותי וכלאו אותי בצינוק

  .אני לא רציתי להישאר שם אז לקחתי סוס מהאורוות של הגרמנים ודהרתי עד לפראג. במחלת הטיפוס

  

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

שאחריה המשכתי לחוסט כדי לחפש , לאחר שהגעתי לפראג נסעתי לבודפשט ושם התארחתי אצל יהודים למשך תקופה קצרה
בעקבות . המלחמה ונסעה לרומניה לצורך הכשרה לקראת עלייתה ארצה בחוסט נאמר לי שאחותי שרדה את. אחר משפחתי

המידע נסעתי לבוקרשט בחיפוש אחר אחותי ולבסוף פגשתי אותה במקרה בזמן שקצין יהודי מהצבא הרוסי לקח אותי לאכול 
חיילי הבריגדה באיטליה פגשנו את . משם לאוסטריה ומשם לאיטליה, נסענו להונגריה, כאשר סיימנו את ההכשרה. במסעדה

את אחותי השנייה מצאתי ). אחותי נסעה בסופו של דבר לארגנטינה. (היהודית שלחמו עבור הבריטים ואני עליתי איתם ארצה
  .היא גרה כיום בהונגריה. מאוחר יותר כשהייתי בארץ

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, בותיתעילות ציבורית או תרפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

בירושלים למדתי . העבירו אותי לכפר סבא ולאחר תקופה העבירו אותי לבית החולים בירושלים בגלל שחליתי, עם עלייתי לארץ
' 51בשנת . ובהמשך למדתי קונדיטוריה, אך מכיוון שזה לא הסתדר חזרתי לבית חלוצים בירושלים, בישיבה ובקבוצת יבנה

נדיטוריה בתל אז ישנתי בגנים עד שמצאתי עבודה בקו, י לצבא בתפקיד נהג וכשהשתחררתי לא היה לי לאן ללכתתסהתגיי
  .נכדים 10-ילדים ו 4כיום יש לנו . ובהמשך פתחתי קונדיטוריה ובית קפה. תנתי עם פנינה אשתיהתח' 58בשנת . אביב

  
  

  ניר ציוני: ראיון

  2009דצמבר , חולון


