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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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  )מוטי( מרדכי :שם פרטי  הירש  :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזית                 שם משפחה לפני    
                 Hirsch             הירש :  המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

  בלועזית                   שם פרטי לפני        תאריך:   מין
 15/6/1938 :דהלי  ז                  Rane  Pierre:                המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                 מקום לידה              :ארץ לידה
        Paris                  פריס):    מחוז, ישוב(

 צרפת
  שם פרטי  שם פרטי ושם 

 Leyens   Edith          : האםנעורים של Konrad       עמנואל     :של האב
  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים

 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(
                       ע לפני המלחמהמקום מגורים קבו  :ארץ המגורים

 צרפת      )פרבר של פריס (Neuillyפריס                :)מחוז, ישוב(
  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון

  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה
  ופת המלחמה                                                                                 מקומות מגורים בתק

                                     .ליד העיר ליון   Decines בדרום צרפת והעיירה Saint-gaultierהעיירה ):  ארץ, מחוז, ישוב(
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                              ?        אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                      לא                  
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                         לא               
:                                                                      מקום  השחרור

 
 _|_ _|_ _תאריך השחרור  

  חזרת לאחר /ן עברתלא  האם שהית במחנה 
 ?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  שנת  : שם האנייה  מחנות/מקומות

,  מחנה מעבר ליד מרסיי– 1947:בדרך לארץ
בגרמניה לאחר  Lubekומחנה בעיירה 

  גירושינו מישראל

: העליה   )1947"(אקסודוס"        אם עלה (
   )1948 (אונייה יוונית       )בדרך הים  1947

 1948 

http://www.ledorot.gov.il/


  י המלחמה י על קורותיך לפנ/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

אבא  .1933הורי עברו מגרמניה לפריס בשנת . 4 הורי ואחותי שהיתה אז בת , נפשות3 למשפחה בת 1938 נולדתי בפריס בשנת
. פרנסהצורכי להוא ידע שלא יוכל להתפרנס מהרצאות בצרפת ולכן קנה מצלמה . אוניברסיטה בגרמניההיה מרצה לסוציולוגיה ב

  .כך זכינו בתמונות רבות ששרדו את השואה
  .אמא עסקה בחינוך והתפרנסה גם מעשיית שוקולד בבית

   .1939סבי וסבתי ומספר דודים עלו לארץ מגרמניה בשנת 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
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, בכפייהגירה ה/בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  .הגרמנים לפריסנכנסו  1940 –ב 

  .באותה שנה היה אבי מגוייס ללגיון הזרים וכך רכש עבורנו זכויות למיניהן

 מסחרי אמא וחברה שלה שכרו פיאט. אחותי ואני לדרום צרפת, כאשר נכנסו הגרמנים לפריס ואבי כבר לא היה אתנו ברחנו אמי
  התלוו אלינו נהג ועוזרו ויחד ברחנו מפריס דרומה.אמא זקנה כן  איתה וילדיה שהיו בגילאים שלנו ו יחדבה נסענו אנחנו, קטן

   . אנשיםפצעו והרגו,ירובצידי הדרך המפציצים הגרמנים ו,  ימים10הנסיעה ארכה .  כאשר בדרך היה מחסור בדלק,לאיזור וישי
  . קבלנו חדר אחד לכולנו. שם הקימו שלטונות וישי צריפים לפליטים,  בדרום צרפתSaint-gaultierהגענו לעיירה  

מחקלאות ומעבודה בשדות עד שנת , אבא התפרנס מעבודה בכבישים .בעיירהחיינו שם . יר' אבא חזר אלינו מאלג1941–1940 -ב
1943.   

 Gurs –לקחו את אבי למחנה ב ". אדון הירש"לקחת את נדרמים ' הגיעו שוטרים ג1943 בבוקר של אחד מימי ינואר 0500 –ב 
  . משם הועברו היהודים למחנות.Drancy –ומשם הוא הועבר ל 

  .ריכוז מיידאנקה נלקח אבי למחנה 1943במרץ .  אבד הקשרDrancy –אך מ ,  עוד קבלנו ממנו גלויותGurs –מ 
 משם והיא חיפשה עבורי ועבור אחותי משפחה שתסכים מיד אחרי שאבי נלקח מאתנו החליטה אמי שאנחנו חייבים להסתלק

אחותי  .הגויה היתה אשה טובה וחמה. היא מצאה גויה רווקה שגרה בקצה העיירה ואצלה נשארנו אחותי ואני. להחביא אותנו



  . ואילו אני נשארתי בבית ושחקתי קצת עם התרנגולות,הלכה בשעות הבוקר לבית הספר ואחר הצהרים היתה רועה פרות
  .  בו נקראה בזמן המלחמהMartin ושם עבדה במסווה של גויה בחסות המראה הארי שלה והשם Lionאמא עברה לעיר 

היא כתבה שמאד טוב לה אצל סוזן הגויה . באותה תקופה נהגה אחותי לכתוב לאמי מכתבים ובהם תיארה את החיים אצל הגויה
, אמא. לא אכפת לה להיות קצת נוצריהש וComuionס הנוצרי שנקרא ושזו האחרונה לוקחת אותה לכנסייה ומכינה אותה לטק

אחר מ,הגויה לא הסכימה למסור אותנו. ושלחה מיד את דודי לקחת אותנו משם, נלחצה מאד מתיאורים אלה,  מבית דתיבאהש
  . אך לבסוף שוכנעה, שאמי בזמנו השביעה אותה לא למסור אותנו לאף אחד

  .לא חשתי על בשרי מצב של מלחמהועבורי התקופה אצל סוזן היתה נוחה 
 בשתי נשים יהודיות מבוגרות ואילו אני למדתי בבית טיפלה שם  אמא  .Lionהסמוכה לעיר  Decinesעברנו משם לעיירה בשם  

  .כלשהיחינוכית  זו הפעם הראשונה שהייתי במסגרתמבחינתי היתה . ספר יחד עם נוצרים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 1947 - ו1944בין השנים .  מפעל יהודי שהקים מוסדות לילדים פליטי שואה– OSEאחרי המלחמה אמא התחילה לעבוד במפעל 
  .ליד פריס ופעם ליד ורסאיזה פעם היה , אנחנו היינו תמיד איתהאמא ניהלה מספר מוסדות כאלה ו

  
משורר , ני כרמירטששמו היה . ב שהיה בדרכו לארץ ועצר בצרפת להתנדבות של שנה"באחד המוסדות הכירה אמא מתנדב מארה

   .הוא אמר לאמי שהיא צריכה לעלות לארץ מאחר וצרפת אינה מקום בשבילה. שידע עברית
שזו עליה טובה של צעירים ומבחינתה זו הזדמנות טובה לעלות  לקחת קבוצת ילדים בעליית הנוער והובהר לה הוטל על אמי

  .בדיעבד הסתבר שזו לא היתה עליה רק של צעירים. לארץ
 Seteהגענו לנמל קטן בשם סט . למדנו שם קצת עברית. לקראת העליה לארץ היינו במחנה מעבר ליד מרסיי שם הכינו אותנו

האוניה נראתה לי כמו . ג בלבד" ק10לכל אחד מאתנו הותר לקחת עמו מטען של ". אקסודוס"אוניה ב 1947נו ביולי שם הפלגמו
  . מפלצת

מבוגרים ונשים בהריון , היו שם אנשים קשי יום.  להתחרטהיה מאוחראך כבר , אמא היתה מאד מאוכזבת מהאוכלוסיה באוניה
  . עזבה מישרה טובה לטובת עליה לארץ ולא ציפתה לעליה כזואמא . ולא רק צעירים כמו שנאמר לה

הותקפנו על ידי האוניות שהקיפו את האוניה הגענו לחופי חיפה ביום ההפלגה השביעי כ .מהאוניה אני זוכר חור שחור ואפל
  . מלחמה על הסיפון ממשוהתנהלה" אקסודוס"



שהיה , להיינו שם באולם גדו. התנאים שם היו נוראים.  בריטיותאני זוכר את האורות של חיפה ואת המעבר שלנו לאוניות כלא
  .וכך חזרנו לצרפת ,  מעלות צלזיוס40 ושרר שם חום של ,לכל אחד היה מטר מרובע אחד. מיועד לתבואה
שם עם  המשכנו מ.ם איימו עלינו שלא נרד"הצרפתים ניסו לשכנע אותנו לרדת מהאוניה ואילו אנשי ההגנה והפלי. חזרנו למרסיי

אך שמחתי שסוף סוף היתה לנו , אני זוכר שהיה שם קר.  בגרמניהLubekהאוניה דרך גיברלטר לגרמניה והגענו למחנה ליד 
יש לי זכרונות . סיגריות ועוד, וינט חילקו שם כל הזמן אוכל' הגאנשי. וינט'קרקע יציבה מתחת רגלינו והיה גם אוכל שקבלנו מהג

  .יחסית טובים מתקופה זו
אז התחילו לאט לאט לשחרר את העולים במחנות . היתה  הכרזת המדינה וכולם רקדו, בזמן ששהינו שם, 1947ט בנובמבר "בכ

  . דרך היער השחור בחזרה לצרפת בתיעוד מזוייףאנחנו נסענו. המעבר
  . טות ורופא צמודמי, היה בה אוכל:  הגענו דרך אלכסנדריה לארץ באוניה יוונית שהתנאים בה היו ממש טובים1948במרץ 

  

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

 כמות האור ואאחד הזכרונות שלי מהתקופה הראשונה בארץ ה. בחיפה ראינו משוריין וחשבנו שזה כלי תחבורה של התושבים
  .התפוזים של הארץכן מדינות אירופה החשוכות יותר וזו שב לעומת שהיתה בחיפה

ליד כפר " אונים" בהמשך למוסד . ואחותי ואני נשלחנו למעברה בחדרה,עם רדתנו מהאוניה נתנה לנו הסוכנות היהודית לירה ליום
  .שם עבדו דודי ואמי, ליד חיפה" אהבה"סבא ולאחריו הועברנו למוסד 

  
  ".אומן"שם היו עולים מתימן והוא היה שייך לנשי מזרחי ,  את ניהול המוסד בעפולהכעבור שנה קבלה אמי

 "בית צעירות" שרצתה להתקרב לאחותי שלמדה במכיווןזאת , אחרי שנה בעפולה קבלה אמי את ניהול בית החלוצות בבני ברק
  .אביב-בתל

 בהמשך עברה לעבוד במשרד .ילדים אחרי שחפת אמא עברה לנהל בירושלים בית הבראה ל,כשאחותי עברה ללמוד בירושלים
  . לבסוף למפקחת ארצית על משפחות אומנותהדתות והרווחה ומונתה

". מקווה ישראל"בירושלים ובתיכון ב" מעלה"בבית ספר ,  בשכונת בקעה בירושלים,בני ברקב, אני למדתי בבתי ספר בעפולה
צבר "שם הצלחתי להשיל מעל עצמי את תדמית הפליט ולהפוך לרק . היתה התקופה המאושרת ביותר בחיי" מקווה ישראל"

  .היתה שם אוירה טובה ובנות". פושע
. חלק מהזמן באימון מתקדם של הצנחנים וגם בקווים בירושלים, חלק מהזמן הייתי בקיבוץ לביא. ל לנחל מוצנח"התגייסתי לצה

  . בי באלעריש ובמלחמת ששת הימים הייתי חובש קריונס-במלחמת סיני הייתי בחן
. בהמשך למדתי באוניברסיטה מדעי המדינה וסוציולוגיה. אחרי הצבא השלמתי בגרויות והתחלתי לעבוד בנציבות שירות המדינה

נסעתי אליהם מתוך מטרה ללמוד אנגלית והתארחתי . אחרי שנה של לימודים באוניברסיטה גילתה אמי שיש לה משפחה בלונדון
  .ילידת לונדון, ת הספר בו למדתי היה מאד מוצלח ושם גם הכרתי את אשתי ברנדה בי. אצלם בתנאים מאד טובים

 נישאנו בלונדון בבית הכנסת . כתיירת ללמוד עברית באולפןלארץברנדה הגיעה . חזרתי לארץ כעבור שנה להמשך לימודים
בתיווך , ל" עבדה בקק בהמשך,ניתכתבעבדה כ ,אני המשכתי לעבוד וברנדה למדה להדפיס. שייסד סבה של אשתי וחזרנו לארץ

  .בקרית יובל" אלין" שנה היא עובדת בבית החולים 30-ומזה כ" סכסון אנגלו"ב
   .1974 ורונית ילידת 1966מיכל ילידת , 1964ילידת , אריאלה: נולדו לנו שלוש בנות

 הגדול שהיה באותו זמן בשכונת עברתי מכרז גדול וניהלתי את מרכז הקליטה.  התחלתי לעבוד בסוכנות היהודית1969בשנת 
 כעבור שנה הציע לי עוזי נרקיס לנהל את הדסק הצרפתי במשרד .זה היה מרכז לעולים מארצות הרווחה. קטמון בירושלים

זו היתה . הולנד ולוכסנבורג,  יצאתי עם המשפחה לשליחות בבריסל כנציג המחלקות לעליה בחינוך בבלגיה1975–הקליטה וב
היו לנו והבנות למדו צרפתית . היתה לי עבודה מאד מעניינת.  שנים במסגרתה הגעתי גם מעבר למסך הברזל4 שליחות נהדרת של
  . חזרנו לארץ1979- ב.בקרנו את חמותי בלונדוןבין השאר נסענו לטיולים ו. תהרבה חוויות טובו

התפקיד האחרון שלי היה ראש . ת ציוןובהמשך ניהלתי את מרכז הקליטה במבשר, ב וקנדה"בארץ ניהלתי את הדסק לעליה מארה
. הכשרנו את כל השליחים שיצאו לארצות המערב והמזרח. המכון להכשרת השליחים של הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית

  .1996פרשתי מהסוכנות היהודית בשנת . זה היה התפקיד היפה והמאתגר ביותר שלי
  

  . דיור מוגן ומוסדות והקמתי את הדיור המוגן בשכונת גילה בירושליםאחרי שפרשתי מהסוכנות עשיתי הסבה לניהול של
  .לאחר שסיימתי את עבודתי שם למדתי קורס למורי דרך ואני עוסק בכך לעיתים

  ".יד שרה"הקמתי בית ספר לנהגים ב". יד שרה"אני לומד הרבה באוניברסיטה העברית בהר הצופים ומתנדב ב
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