
 

  "ְ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

  י 'בצ :שם משפחה

  

  פיא  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          בסנו :  איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Bassano  

 
  פיא  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Pia                                          

: מין

                    נקבה

 

  1929 :לידהשנת 

 

  ליבורנו:  עיר לידה

  

       בלועזית
Livorno                                           

  איטליה  :ארץ לידה

 
  סלביו בסנו  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  עמליה מוסקטו :של האםשם פרטי ושם נעורים 

 
                                                    ליבורנו: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Livorno 

  איטליה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית חלקית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1951 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "גליל"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                                                                                                                                         

  .שהוא הכי קטן ) אפרים(גווידו ולושנו , ינו'אחים בנים ואני בת יחידה לאחים שלי קראו ג 3נולדתי בליבורנו איטליה היינו 

  .חדרים מטבח וחדר וכולם היו ישנים באותו חדר  2זה היה מחסן שהפכו אותו לדירת  18" ויאה מנטנה "גרנו ברחוב 

  

  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, בסביבתך בגטו או במסתור האנשים שהיו ,או בהתנגדות בריחהב

מא שלי למה ישאלתי את א" אותנו לא יתפסו"מא שלי אמרה יכשפרצה המלחמה והגרמנים התחילו לשלוט בעיר אנחנו ברחנו וא

הולכים ברחובות צדדיים תמיד היינו  !. מא שלי אמרה שהגרמנים הורגים את כל היהודים תזכרי את זה תמיד יאנחנו בורחים וא

מא יכשהתחילה המלחמה ברחנו מהבית עם א 14הייתי בת  .ונכנסים לבית בכניסה אחורית כדי שהגרמנים לא יתפסו אותנו 

  . היינו בורחים מבית לבית לא ישנים באותו בית יותר משני לילות מחשש שהנאצים יתפסו אותנו 

  

. ם לנו להתחבא מהגרמנים כל פעם שהיינו בורחים היו נותנים לנו קצת אוכל היו שכנים טובים שהיו מסכנים את עצמם ועוזרי

כשהנאצים היו נכנסים לרחובות היה סימן מוסכם . ינו הצטרפו לפרטיזנים והיו נלחמים ביערות 'מא כי אבא וגיהיינו בורחים עם א

ים או לשיחים לפעמים לשטחים פתוחים או לים אבל כדי להזהיר אותנו היינו בורחים מכניסות האחוריות ורצים ובורחים בין הבניינ

ה ולברוח היה ימא שלי תמיד העדיפה לברוח לשיחים או בין בניינים להתחבא בעלי היה מספר לי שבשבילו לקפוץ מקומה שנייא

  בשגרה היום יומית 

  

  וזף'ג"  בפה"

אני הייתי ילדה  . אחד קשה שלא יוצא לי מהראש אני זוכרת שהייתי ילדה היו המון זוועות של הגרמנים אבל אני זוכרת סיפור 

יום אחד שיחקנו קלאס ועברה משאית . והיינו משחקים קלאס ואפילו הייתי משחקת כדורגל עם הבנים כשלא היה מספיק בנים 

עה זורק היה רץ אחרי המשאית מטפס עליה ותוך כדי נסי" בפה"וזף אבל כולם קראו לו 'היה ילד קראו לו ג, אספקה של הנאצים 

לנו אוכל ממנה ואנחנו תופסים וממלאים את החולצות באותו יום  הנהג שהיה נאצי עצר את המשאית ותפס את בפה הוציא את 

מעלות וכל הגוף שלי התמלא  40מא שלי סיפרה לי שאחרי המקרה הזה היה לי חום יא. האקדח וירה לו בראש מטווח אפס 

  פצעים מהטראומה 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

אחרי שנגמרה המלחמה והתחתנתי הלכתי ללדת בבית חולים ופגשתי שם חברה מלפני המלחמה קראו לה אילנה בואנוס היא 

של נזירה מתפללת שאלתי אותה מה את עושה והיא אמרה לי הפכתי וראיתי אותה בבגדים . למדה איתי בבית ספר יהודיה 

גם לי אמרו כמה פעמים להפוך לנוצרייה ולהתפלל אבל אני לא הסכמתי והתעקשתי על זה שאני . לנוצרייה כדי שלא יהרגו אותי 

  מא שלי שרוצים להרוג אותנו רק בגלל שאנחנו יהודים ייהודייה ולמרות שזכרתי את המשפט של א

יום אני יאכל את מי שירצה להרוג אותנו בגלל שאנחנו יהודים בגלל זה כל פעם שאני ראוה חיילים ישראלים אני בוכה להם ה

י 'והכרתי את בעלי אמיליו בצ 16.5כשנגמרה המלחמה הייתי בת  זה לא ברור מאליו . שישמרו עלינו שנוכל לחיות כיהודים 

הוא סיפר לי שבזמן  22באים פעם בשבוע לרקוד שם הכרתי את בעלי אמיליו הוא היה בן כשפתחו לנו מועדון ריקודים ונוער היינו 

המלחמה הוא גם היה בורח מהנאצים והוא היה בפרטיזנים התפקיד שלו היה בין השאר לפרוץ לחנויות בעיר ולגנוב אוכל 

יתה תקופה שאם היה יזו ה, לא פרצתי  ועית אבלעגם אני פעם גנבתי בשביל הפרטיזנים חצי ש, ואספקה לפרטיזנים שביערות 

  .התחתנתי עם אמיליו שנה אחרי שהכרנו ונולדו לי שני ילדים באיטליה הבכורה שרה ואחריה משה  .לך פרוסת לחם היית עשיר 



להעביר לדורות המסר שברצונך , המשפחה שהקמת

עלינו לארץ גרנו בקיבוץ מעגן מיכאל ליד טבריה היינו שם קצת פחות משנה כי הייתי בהריון של הבן השלישי סמי 

אחר כך נתנו לנו דירה של עמידר ברחוב ים . ואז עברנו ליפו העתיקה פלשנו שם לדירה שם נולדו סמי ואווה 

אני  סיימתי את המשכנתא עליה  2008פינו אותנו וקנינו את הדירה שאני חיה בה היום בבת ים בשנת 

  .בית חולים אסותא ועיתון הארץ 

שעובד מתחת למים בריתוך עבודה מאוד מסוכנת 

אבל הוא היה צוללן מקצועי ומפורסם מאוד הוא בנה בין השאר את מרינה אילת שכינו אותה ונציה באילת בגלל שהוא ועוד 

ל אחר כך עבד על מכבש והבן סמי ע. א ונמל חיפה בתור צוללן 

 2003בעלי נפטר בשנת  .בעלי עבר שני תאונות קשות עם הטרקטור 

בעלי לא  ומאז אני גרה עם בני חיים ואשתו חנה יש לי נכדים ונינים הנינה הראשונה שלי התגייסה לצבא בימים אלו ברוך השם 

כרונות קשים מהמלחמה ושירותו בפרטיזנים הוא לא רצה לספר הילדים שהוא הרג גרמנים 

  אני מודה לשם על משפחתי ועל חיי ואני חושבת שהדבר הכי חשוב זה שיש לנו ארץ משלנו

  

  י על חייך  בארץ

המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה

עלינו לארץ גרנו בקיבוץ מעגן מיכאל ליד טבריה היינו שם קצת פחות משנה כי הייתי בהריון של הבן השלישי סמי 

ואז עברנו ליפו העתיקה פלשנו שם לדירה שם נולדו סמי ואווה 

פינו אותנו וקנינו את הדירה שאני חיה בה היום בבת ים בשנת 

בית חולים אסותא ועיתון הארץ , א "עריית ת, עבדתי בניקיון בארץ הייתי מנקה בבית המשפט

שעובד מתחת למים בריתוך עבודה מאוד מסוכנת עד שיצא לפנסיה הוא היה אמודאי זה צוללן " בסולל בונה 

אבל הוא היה צוללן מקצועי ומפורסם מאוד הוא בנה בין השאר את מרינה אילת שכינו אותה ונציה באילת בגלל שהוא ועוד 

א ונמל חיפה בתור צוללן "את רידינג ת, הוא בנה גם בקו בר לב 

בעלי עבר שני תאונות קשות עם הטרקטור . טרקטור והיו סוללים כבישים בין השאר את נתיבי איילון 

ומאז אני גרה עם בני חיים ואשתו חנה יש לי נכדים ונינים הנינה הראשונה שלי התגייסה לצבא בימים אלו ברוך השם 

כרונות קשים מהמלחמה ושירותו בפרטיזנים הוא לא רצה לספר הילדים שהוא הרג גרמנים יזסיפר את הסיפור שלנו ביית בגלל 

  נאצים למרות שזה היה כהגנה משום שהוא לא רצה לדבר על הרג בכלל 

אני מודה לשם על משפחתי ועל חיי ואני חושבת שהדבר הכי חשוב זה שיש לנו ארץ משלנו

 , ים –בת  ,י'סהר בצ

2013  

  תמונה של פיא וסהר הנכד שלה שביצע את הראיון 

 

י על חייך  בארץ/נא ספר

תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

עלינו לארץ גרנו בקיבוץ מעגן מיכאל ליד טבריה היינו שם קצת פחות משנה כי הייתי בהריון של הבן השלישי סמי  1951בשנת 

ואז עברנו ליפו העתיקה פלשנו שם לדירה שם נולדו סמי ואווה ) סילביו/ שמואל (

פינו אותנו וקנינו את הדירה שאני חיה בה היום בבת ים בשנת  1981ובשנת  סוף ביפו

עבדתי בניקיון בארץ הייתי מנקה בבית המשפט

  

בסולל בונה "בעלי אמיליו עבד 

אבל הוא היה צוללן מקצועי ומפורסם מאוד הוא בנה בין השאר את מרינה אילת שכינו אותה ונציה באילת בגלל שהוא ועוד 

הוא בנה גם בקו בר לב , איטלקים בנו אותה 

טרקטור והיו סוללים כבישים בין השאר את נתיבי איילון 

ומאז אני גרה עם בני חיים ואשתו חנה יש לי נכדים ונינים הנינה הראשונה שלי התגייסה לצבא בימים אלו ברוך השם 

סיפר את הסיפור שלנו ביית בגלל 

נאצים למרות שזה היה כהגנה משום שהוא לא רצה לדבר על הרג בכלל 

  

אני מודה לשם על משפחתי ועל חיי ואני חושבת שהדבר הכי חשוב זה שיש לנו ארץ משלנו

 

סהר בצ :ראיון

2013אוגוסט 

תמונה של פיא וסהר הנכד שלה שביצע את הראיון 

  



 

  

  

  


