
 

  "ְ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

   :שם משפחה

  קובני

   :שם פרטי

  טומש 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  קובני

                                              בלועזית
  

Cuban 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  טומש 

   בלועזית
Tomasz                                         

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1944 
  :  עיר לידה

  בודפשט 

       בלועזית
 Budapest                                          

  :ארץ לידה

 הונגריה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  מקס כהן קובני

  :נעורים של האםשם פרטי ושם 

 עליזה נוימן
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  בודפשט

   בלועזית
Budapest 

  :ארץ המגורים

 הונגריה 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 שנות לימוד 12השכלה תיכונית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  בארץ " השומר הצעיר"

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

                                                                                       
   בלועזית גטו בודפשט : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

            Budapest Ghetto                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 בודפשט הצבא האדום הודיע
  :  תאריך השחרור

4/4/1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  במקום זה היה רובע שנסגר ללא שום יכולתנשארנו 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

 :עליה שנת
  

1957 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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                                                                                                                                         

  .הסיפורים והחוויות סיפר לי בן דודי סטפןכך אתחיל את סיפורי הרבה אני לא זוכר מכיוון שרק נולדתי שם את , אני נולדתי בגטו

  .  ואחות של אימא, סבא, הוריי לא דיברו בבית בכלל על נושא השואה מי שהיה איתנו בתקופת הגטו הם היו משפחתי אמי

אבי הייה חייט ואמי הייתה עקרת . את אבא לקחו למחנה ריכוז בבור שביוגלוסביה ממה שנודע לי לעבודות פרך כריית נחושת 

  .אחריי המלחמה 1947יש לי אחות ששמה אנגילה שנולדה . בית

  

בני משפחה עד היום לא נודע לי מה עלה בגורלם  מה קרה להם הייתי מאוד רוצה לדעת הדבר היחיד שאני  32בנוסף היו איתנו  

  .83סת עד גיל משפחתי יהודייה לא דתייה אך מסורתית סבי היה הולך לבית כנ. יודע שהם נלקחו למיידניק ואושוויץ

  

  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, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

הייתה מאוד מלוכדת זו עדות שנייה עזרנו אחד לשנייה אייך שהתחילו לפזר אותם למחנות ממה שסיפרו לי שמשפחתי 

נפשות ביצענו תורנות שינה חלקם  20בחדר גרנו כ .סבי היה ראש המשפחה והוא לקח את העניין הוא ליכד את המשפחה,הריכוז

    .עמדו כי לא היה מקום לכולם בחדר אחד

  

הריסות של בית נטוש בן דודי היה גונב אוכל מזבל של הנוצרים השכנים שלנו ומביא לנו מכיוון אני ביחד עם אמי היינו  בתוך ה

וכשנולדתי הציע הדוקטור לאמי שעדיף לה , מא לא היה לה חלב לתת לי נעזרתי באמי ובבן דוד שלי אני חליתי בטיפוס ישלא

  .עות היא להתרחק מהמשפחהלשים אותי ברחוב ושלא אדביק אותם אמי בחרה להסתתר יחד איתי המשמ

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

חרר את הגטו לאחר המלחמה רוסיה הצבא האדום ומי שש בזמן שנודע למשפחתי על היותנו אנשים חופשיים מי שהודיע לנו היה

אני הייתי בן שנה ויחד עם אמי חזרנו לדירה שלנו כאשר אנחנו , ניצחו במערכה והם המשיכו להונגריה והלאההסובייטית הם 

  .מחכים לאבי והוא חזר רק לאחר כמה חודשים ממחנה העבודה כאשר את הדרך הזאת הוא עשה בבריחה

  

אחרי הרס רב וגדול באירופה היה מאמצים , אבי חזר כאשר גופו חבול יד שמאל שלו רוסקה על ידיי נאצי באמצעות קת של רובה

מגיל  .היה קשה מאוד . גדולים להשיג מזון ושתייה למעשה הצבא האדום היה מחלק מעין תלושים על פי מספר נפשות למשפחה

 27/7/1957נוכחתי בבודפשט ואבי החליט לעשות עלייה לישראל אחריי המהפכה בהונגריה נגד רוסייה בתאריך  13שנה עד גיל 

  .היה קושי בעלייה לארץ ולהגר לאזור מערב לתקופה זמן מה נתנו דד ליין חצי שנה למי שרצה לעזוב

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):הבאים

  .שנים העבירו אותנו לשיכונים 3אחריי " דיור לעולה"למעברה בשם , לעיר נתניה מהרגע שהגענו לארץ ישראל הביאו אותנו

אצל חשמלאי את לימודיי החשמל למדתי בבית ספר אורט לימודיי  שוליהמרגע שהגענו לארץ יצאתי לעזור למשפחה הייתי נער 

  .פלוס ולכן לא יכלו למצוא תעסוקה בארץ היה מאוד קשה 50הוריי היו בני . ערב

  

השתתפתי במספר קרבות המפורסם ביותר הוא  890סיימתי את לימודי והתגייסתי לצבא שירתי כשנתיים וחצי בצנחנים בגדוד 



 

ון וקרב זה היה  מאוד משמעותי מכי, בנוסף לכך גם  במלחמת יום הכיפור, ששת הימים הייתי שותף בפריצת הר הבית

  .על הנכות העדפתי לוותר , שנפצעתי

  

} מובילי עצורים{התגייסתי ליחידת נחשון כיום ,אחרי מלחמת ששת הימים . ם הגיוס חזרתי לעבוד כחשמלאיחיי בארץ מסיו

  .שנים 4שירתי שם כ,ון שהיה מדובר בכלא המחזיק מחבלים בדרגה גבוההוחיפשו אנשים מיחידות קרביות בכלא השרון מכי

ט מלון שרתון לשעבר "שנים נוספות הייתי קב 4לאחר מכן כו,ארבע שנים נוספות עבדתי כראש חולייה אבטחה בנמל תעופה לוד

  . ט של עמק חפר"שנים נוספות הייתי קב 4

  

ון שעיקר העבודה שלי היה באזור יש וגרנו בנתניה מכי 3/12/1968חודשים והתחתנו ב 4יצאנו כ 1968שתי הכרתי בשנת את א

  .דים מקסימיםנכ 7ל ומהן יש לי "ולילך כולן שירתו בצה,ורד,בנות סיגל 3לי 

   

כל מה שאנחנו עושים לטוב או לרע שזה יהיה כחול לבן עם כל הצרות והבעיות בסופו של דבר זוהי מדינתנו : "המסר הוא

  "ומה שלא יהיה פה אנחנו הכי בטוחים 

  

 

  , שלומי, יבגני קושניר :ראיון

  2013מאי 

  


