
 

  "ְ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 . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  
  

  שם משפחה ושם פרטי כיום
  פסיה :שם פרטי  האוז :שם משפחה

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

 Hochman בלועזית                                        הוכמן: שם משפחה איתו נולדתי
 

:                    מין                                       Magda Pesia בלועזית  מגדה פסיה :שם פרטי איתו נולדתי

    נ
  : שנת לידה

1928 
 כיה'צ :ארץ לידה                                          Mukachevo  בלועזית                                                           בו'מוקצ: עיר לידה

 ברטה :שם פרטי ושם נעורים של האם  אהרון הוכמן :פרטי ושם משפחה של האבשם 

  כיה'צ :ארץ המגורים Mukachevo  בלועזית  בו'מוקצ :מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  
 

   :מקצוע לפני המלחמה
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

                                              פולין, אוושויץ. גרמניה, צלה, ברגן בלזן. כיה'צ, בו'מוקצ:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(
 

  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

Auschwitz, Berger Belsen                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              ברגן בלזן, אושוויץ

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 ברגן בלזן

  :  תאריך השחרור
15.4.1945 

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

  צלה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  הונגריה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
1948  

 

  שמהציין את , במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

 )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  

  . נפטרה טרם המלחמה ממחלת הטיפוסשאחותי בניהם , כיה למשפחה גדולה בת שישה ילדים 'צ, בו'נולדתי במוקצ

פייה אשר הייתה אימי עבדה במא. ביניהם בני דודה של אימי וסבתי האהובה שרה, משפחתנו המורחבתבסמוך אלינו גרה 

בחגים בני . ניהל את המקום, אשר היה רואה חשבון במקצועו, אבי .שם אפתה עוגות ולחמים, ית הוכמןמאפיבבעלותנו ונקראה 

  .המשפחה הכינו מטעמים ובחנוכה סבי היה זורק לעברינו ממתקים

בתגובה . שיחקתי במסמכים חשובים של אבי אשר כעס עליי מאודחמש  כשהייתי בת. ה אך מעט עקשניתיתי ילדה טובהי

ראשונה קרובה הפעם ב: חיי ניצלו פעמיים במהלך ילדותי. נוינלחזור אך לבסוף היא זו שפייסה ב ברחתי לבית סבתי וסירבתי

  .אבי הציל אותי מאלמוני שאחז סכיןשנייה בן דוד של הפעם בהצילה אותי מטביעה בנהר ו

שיחקנו , בו קטפנו דובדבנים ובחופשות נסעתי לכפר הנופש סקאטרסק, יחדבו למדו יהודים ונוצרים , כי'למדתי בבית הספר הצ

  .עם חיות ושחינו בבריכה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  

מיד לאחר מכן סולקנו . בואם של הגרמניםהיו שמועות על ולאחר שש שנים ההונגרים  ל ידיבו ע'מוקצנכבשה  1938בשנת 

כאשר נכנסו הגרמנים לגטו הם ירו בשכן בחצר . מבתי הספר וממקומות העבודה ורוכזנו בגטו אשר כלל בשטחו את הבית שלנו

רידו לגברים הו, במאי ריכזו את כולנו בחמישיות. מתה מיד מהתקף לב בעודי עומדת לידה -הסמוכה ואימי שחזתה באירוע

  .שהינו מספר ימים ונלקחנו אני ומשפחתי לאושוויץ בבית החרושת .ונשלחנו לבית החרושת שיוביץ זקנים

. ולא ידענו לאן אנו נוסעים תהרכבת הייתה ללא חלונו, ת וכלביםבמעבר לאושויץ הגרמנים זירזו אותנו תוך שימוש במקלו

הורדנו מהרכבת והקפואים ערכו סלקציה . בודחשבו שאלו מפעלים בהם נע - כאשר הגענו וראינו את העשן מן הארובות

שני הסבים והסבתות שלי וכן גם אחותי ואבי הופנו לטור השמאלי ואילו אני . והשאירו את הזקנים משמאל והצעירים מימין

  "?לאן את הולכת , פסי"כאשר הקאפו תפס ודחף אותי לימין שמעתי את אחותי הקטנה צועקת . ושלושת אחי נותרנו בימין

נלקחנו למחנה עם בלוקים מוקפים בגדר חשמלית וחיילים שהכו . קולחנו וסודרנו שוב בחמישיות, ם הסלקציה נגזז שערינובתו

  . שוכנו הילדים וחולקו לנו גלויות של בית הבראה בכדי שנשלח לקרובינושתיים עשרה בבלוק מספר . אותנו בכדי שנמהר

הוא ניסה להטעות אותנו וביקש , גלה הגיע למסדר עמדנו עירומים במשך שעותאס  וכאשר מנ -מידי בוקר ספרו אותנו קציני אס

 .ממי שמרגיש לא טוב לפנות למרפאה ובכל זאת הרזות והפצועות השתדלו לעמוד מאחור בכדי לא להישלח לתאי הגזים

בימי , מלוכלך בצהריים האוכל שהוקצב לנו לכל היום היה פיסת לחם קטנה בבוקר ואורז, קיון שירותיםיבאושוויץ עבדתי בנ

כאשר היה ביקור קצינים או טרנספורט חדש היה עלינו להיכנס . ראשון קיבלנו תפוח אדמה עם קליפה וזה נחשב לאירוע חגיגי

  .לבלוק ולא להסתובב בחוץ

עברתי בהמשך הו .תליית שתינודר תוך שאנו מסתכנות בלאחר חודש במחנה פגשתי את דודתי והיא העבירה לי כרוב מעבר לג



 

העבודה הייתה תוך . קרוצבק אנשים לחפירת תעלות ביערות חמישיםכנו המבוגרים ונשלחתי עם עוד כבו שו שבע לבלוק מספר

כאשר היו שמועות על בואם של האנגלים . הליכת קילומטרים מרובים בכל בוקר ותחת השגחה מוקפדת של הגרמנים וכלביהם

אס - שהייתה תופרת של האס, וב'לה אחד מצאה אותי שם קרובה שלי מהעיר מוקצלי. הוליכו אותנו בקור העז ללינה ברפתות

פצצות נפלו היישר , גרמניהשבכאשר עברנו בקלן , ת לברגן בלזןמשם נלקחנו ברכבות צפופות ומלאות גופו .ונתנה לי כריכים

  .בשלב זה ניסיתי לברוח אך נתפסתי. אל תוך הקרון ושתי בנות נהרגו במקום

מצבי היה רע וחשבו , אני ואישה נוספת הרמנו מתים לערימות שהלכו והצטברו, אנשים היו חולים מאוד וגוססים בברגן בלזן

  .שאני גוססת אך מעט אודם בלחיי גרם לאישה שראתה אותי להבין שאני עוד בחיים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

לאחר מספר ימים ראינו משאית צבאית . השמועות כי הגרמנים כבר אינם באזור נסכו בנו מעט תקווה 1945בתחילת אפריל 

שימש בעבר בית  אשר, אתר ושמו צלהנלקחנו לברגן בלזן מ. חולים שדה בכדי לבדוק אותנועם דגל לבן ופתחו לנו בית 

. טו כי אני מסוגלת ללכתמספר חודשים עד שהרופאים החלי תינשארו בגדים ואוכל תיקיבל בצלה .לקצינים גרמנים הבראה

בכל תחנה בדרך להונגריה חילקו לנו . ברכבת להונגריה וכתבתי בכל מקום את שמי בכדי שידעו שאני חיה נסעתימצלה 

  .בשבילנו נו בבית ספר אותו פינוהיש, ויינט אוכל ובהגיענו ליעד'הג

 אשר העבירה לי אוכל מעל הגדר ,דודתיו דר כי אחי שרלי התבר .רבים לחפש את קרוביהםאנשים  לבית הספר בו שהינו הגיעו

עליתי ארצה עם  1948בשנת . לאחר שאחי הגיע עברנו לגור אצל דודתי מספר שנים. חיה וגרה בהונגריה, בהיותנו באושוויץ

      .יעצור אותנו האוקראיני ןמאחר ופחדתי שהשלטו, בשם סרנה ברגר ,קבוצת צעירים תחת זהות בדויה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים

  

הסכמתי ומיד התחלתי לעבוד . איתו בבית חלוצהשביקש שאבוא לגור , ת אתאבבית העולים בארץ פגשתי קרוב מקריי

שלמה , אריק: שלושת ילדינוהתחתנו והבאנו לעולם את , ל"אותו קרוב הכיר לי את בעלי חיים האוז ז. במכבסה בקרבת חיפה

. י ונפטר בישראלשחשלום ממשפחתי המצומצמת נשארו רק אחי . כיום יש לי ארבעה עשר נכדים ולרובם כבר יש ילדים. ובתיה

רשימת שמותיהם מפורטת . הלכו ולא שבו, נורו ונשלחו לתעלה, הם שניים מאחי שנהרגו בעבודות הכפייהינב, עשרות קרובים

ממש כמו בני , למרות השנים שחלפו והסרטים נטולי הצבע חשוב לזכור כי היו אלו אנשים אמיתיים. יד ושם באתר

  .כרו ואל תשכחוז – לדור הצעיר ברצוני לומר. ינםשנרצחו לח, משפחותיכם

  

 

  , האוז מיריאל ,של המספרת תהבהכותבת היא 

  .ראשון לציון, 2011דצמבר 


