
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף 

בעזרת מידע זה אפשר יהיה . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

 י שלכם יש חשיבותלסיפור האיש. הלהכיר את הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השוא

  www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית מחקרית, לאומית

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

   :שם משפחה
  שוורץ

  :שם פרטי
  ישראל

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי
  שוורץ

                                              בלועזית
Schvartz 

 
  :שם פרטי איתו נולדתי

  ישראל
   בלועזית

Zoltan 
 

:                     מין
  זכר   

  : לידה אריךת
193/6/19  

 
  בלועזית     פישפלודיי:  עיר לידה

Püspökladány 
  :ארץ לידה
 הונגריה

  :שם פרטי ושם משפחה של האב
  )איגנץ שוורץ(אלעזר ניסן שוורץ 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 פייגה רוזנברג

                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
  העיר בה נולדתי

  בלועזית 
                                         

  :ארץ המגורים
 

   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
 לימודי מקצוע דפוס

   :מקצוע לפני המלחמה
  עובד דפוס

  :בתנועהחבר בארגון או 
-  

  :    מקומות בתקופת המלחמה
 השבי הסובייטי, חזית הדון, הונגריה

  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
 .אוקראינה, קרסטנה לוטש - דומבס

  :  תאריך השחרור
4/1946 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  חזרתי להונגריה

  :מקומות בדרך ארצה
  .קפריסין, )יוגוסלביה(זגרב , בודפשט

  :שנת עליה
8/47 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  כנסת ישראל

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

 
הם עיבדו את . אחים ויחד הם קנו יער 2היו לו . אבי היה עשיר גדול . אחים ואחיות 8היו לי . 1919נולדתי בהונגריה בשנת 

הממשלה עלתה עליהם והם הפסידו את כל כספם במשפט עד כדי כך . היער וכנראה לא היו מקצועיים ולא שתלו מחדש



 

הוא הפסיד גם את הבית ואנחנו ארבעת הילדים הקטנים נשלחנו לגור . לא היה לאבא שום דבר 1930- נפטרה ב שכאשר אמא

ארבעת הגדולים כבר . ועוד אח היה אצל דודה אחרת, שני אחים שלי היו אצל הסבתא, אותי לקחה דודה. עם הסבתא והדודות

 .אבא נשאר לבד. היו עצמאיים
  

הוא נסע . היה איש שנקרא דוד קסטנבאום .יום אחד אבא בא ואמר לי שצריך את העזרה שלי. וסהייתי חניך דפ 16כשהייתי בן 

היה . זה היה דבר שאסור למכור. הוא הביא סוכרזית במקום סוכר. מידי יום לבודפשט לקנות דברים לאנשי הכפר לפי רשימה

עליתי על הרכבת . מ"ק 15ים לתחנת הרכבת אני נסעתי עם אופני. המכס באו אליו הביתה ועשו חיפוש בבית. שוק שחור

עצרו אותו ואני . ואז ירדתי מהרכבת בצד השני של התחנה. מצאתי אותו ולקחתי ממנו את הקופסה. וחיפשתי את קסטנבאום

שמתי . ליד הרכבת היה מחסן עצים גדול ועבד שם פקיד בשם מימון מנדל. בעצם הצלתי אותו -הייתי עם החבילה בצד השני

 .שעתיים הוא יזרוק אותה בבאר המים -הוא אמר שאם לא אחזור תוך שעה. ת החבילה כי לא ידעתי מה לעשות איתהאצלו א

מ "ק 50נסעתי . החליטו שאני אסע לעיר דברצן לגיס של קסטנבאום ואביא לו את החבילה. חזרתי לשאול את אבא מה לעשות

אחרי שבועיים באתי לאבא שלי ואמרתי לו שקסטנבאום לא  .יתהביקשתי ממנו כסף כדי לחזור הב. והבאתי לגיס את החבילה

חבילות היו  10במקום . אבא אמר שחבילה אחת מתוך הקופסא נעלמה. מדבר איתי ולא אמר לי אפילו תודה על מה שעשיתי

 .קסטנבאום חשב שאני גנבתי חבילה .9
   

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

 
. 1940אני התגייסתי בשנת . כו לצבא לגדודי עבודה יהודיים שבהם יהודים עבדו ולא קיבלו נשקיהודים הל 21בהונגריה בגיל 

בספטמבר . שנתיים 6/4הייתי בחטיבה . שנה אחת לבשנו מדים ואחרי שנה כבר לא נתנו לנו מדים והתלבשנו בבגדים אזרחיים

אותנו לגדודים חדשים ולוקחים אותנו לחזית ברוסיה  שמגייסיםכבר הודיעו לנו  9:15-ב. בבוקר 9:00שחררו אותי בשעה  1942

בדרך כשנסענו הגענו לתחנת . שבועיים והגענו לדון -נסענו שבוע. 21/9/24 - יצאנו לחזית ב. 6/5הייתי בחטיבה . ליד נהר הדון

הנדסה ושאלו מי  באו חיילי. מחלקות 4בגדוד היו . הורידו אותנו מהרכבת והעמידו אותנו בשורה. רכבת נוביאוסקול ברוסיה

אחרי שעתיים או שלוש החזירו אותנו לרכבת ונסענו למיה . הרביצו לנו מכות רצח. אף אחד לא היה כי היינו צעירים? בעל עסק

הקצינים והחיילים . קיבלנו חצי מנה. אחרי כמה ימים נתנו פחות לחם. עבדנו שם בחפירות בחזית). חזית הדון(ליד פוכוגו 

 .שות לנו קשייםההונגרים התחילו לע
  

יצאנו לעבודה בחמש אחר הצהריים ובאותו לילה לא נתנו לחזור עד . בנובמבר עבדנו בחוץ והיה ברד וקור נורא 6-או ב 5- ב

בנובמבר הבחורים שהיו חולים נרשמו  15- ב .אני הייתי לבוש טוב ושרדתי. מתו בקור כמעט כולם. איש 220היינו  .הבוקר

אני זוכר שהיה בנינו בחור בשם רייבס  .ואמרו שמחר ילכו לבית משפט בפוכוגו כי הם לא יכולים לעבודנרשמו  10. לרופא

והוא אמר  פנגו 1000הקצין אמר לו שיתן . פנגו שוחד לקצין כדי לא לצאת לחזית 500שהיה נכד של מיליונר והיה נותן מידי יום 

בשש בבוקר  1942בנובמבר  16- למחרת בבוקר ב. המפקד הלשין עליו ואמר שהוא שולח אותו לבית המשפט. שהוא לא יכול

באותו יום שעה אחרי שהרגו את  .זה היה משחק בשבילם. הם אמרו לו לרוץ ואז ירו בו. ר קרא לו שילך למשפט בפוכוגו"הרס

. דיברתי עם שניים. את עשרה הבחורים שנרשמו לרופא על העגלה בדרכם לפוכוגורייבס הלכתי לקבל קפה במטבח וראיתי 

 .כעבור שעה העגלה חזרה והרגו אותם כי טענו שהם רצו לברוח
  

הרופא שאל אותו מה יש לו והוא אמר שהרגל כואבת . הגיע הרופא ואני וחבר סחבנו חבר מהכפר שהיה חולה אליו 10:00- ב

הרופא שוב אמר שהוא לא " אני באמת חולה -אבא שלי אמר לי להגיד את האמת"והוא אמר " האתה לא חול"הרופא אמר . לו

לפני . גם עליו אמרו שהוא לא חולה וירו בו. ועוד בחור יצא מהשורה? שאלו מי עוד חולה. העמידו אותו ליד עץ וירו בו. חולה

ראיתי מה קורה  .בחורים 20באותו יום הרגו כך בערך ". כשאתם הורגים עוד יהודי אחד לא תנצחו במלחמה"שירו בו הוא אמר 

. נלקחתי בשבי. 21/11/1942-אנשים וברחנו לצד הרוסי ב 10היינו  .שם והתחלתי לארגן קבוצה שנברח לרוסיה להיות בשבי

לבית  בפברואר חליתי בטיפוס ובאפריל לקחו אותי .1943הייתי שם עד אפריל . זה היה מחנה שבויים ענק. הייתי בטאמבוב

יולי  -ביוני .ן שם היה בית חרושת לדיקטים בו עבדתיאטומש העבירו אותי למחנה עבודה בעיר אחרי חוד. חולים בסיביר

כך באתי . כיה'כים שאמרו לי לכתוב שנולדתי בצ'היו שם כמה יהודים צ. כי'כים ללגיון צ'התחילו לדבר שלוקחים את היהודים הצ

שהוא הגדול והמפורסם בכל  27שם היינו במחנה מספר . יום ברכבת למוסקבה 40נסענו ". כים'צ" 15-18- היינו כ. איתם ללגיון



 

 32למחרת בבוקר קראו את השמות של שלושתנו ואמרו שאנו צריכים לחכות בביתן . כים'הונגרים שהתחזו לצ 3היינו . המחנות

שאחר כך היה ראש הממשלה של  ראקושי מתיאשיה זה ה. חיכינו לו כמה ימים ויום אחד הוא הגיע. ומישהו יבוא לדבר איתנו

 .כנראה שמישהו הלשין עלינו שאנחנו הונגרים. כי'הוא דיבר איתי ואמר לי שאני משקר ואני לא צ .הונגריה מטעם הקומוניסטים

ת כי לא הייתי חבר בהסתדרו. שאל איפה הייתי ואם אני חבר בהסתדרות הדפוס. הוא שאל מה המקצוע שלי ואמרתי לו דפוס

. דומבס באוקראינה לעבודה במכרות הפחםהוא שלח אותי למחנה העבודה . לא רציתי לעבוד בשבת והם היו מחויבים בכך

הוא סיפר לי שיש זקן שעובד על . היה שם בחור שקראו לו שטרוסה קרוי. זו הייתה עבודה קשה מאוד .עבדתי שם שנתיים

חודשים  6אחרי . קן הזה הוא אמר לי שבקרוב הוא ימות ואני אמשיך אותוהגעתי לז. מכונה גדולה לחיתוך פחם ומחפש עוזר

מ והיינו "ס 80הגובה במכרות היה . הייתי מאוד אחראי ועבדתי קשה על המכונה הזו. הוא אכן מת ואני קיבלתי את המכונה

  .צריכים לעבוד בעמידה על ארבע

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 
ר "אחרי כמה ימים כשקראתי עיתון ראיתי שמי שאחראי על העיתון הוא ד. השתחררתי מהמכרות וחזרתי להונגריה 46באפריל 

יום אחד היה לי כאב שיניים  .והיו פקידים גבוהים בממשלת הונגריה. חורמה יאנוש וסלומון אלמיר שהתקדמו בליגיון ההונגרי

הלכתי לאזור בית הכנסת לחפש מישהו . היה מאוחר ולכן נישארתי בעיר. זהב מהשיניים' ג 8הוציאו לי . ונסעתי לבית החולים

. הוא הזמין אותי אליו לאכול ולישון. פגשתי את דוד קסטנבאום הבחור שאותו הצלתי מהמכס בהיותי נער. שאוכל ללון אצלו

היו אצלו שתי בחורות נוספות . אך לא יכולתי לאכול שום דבר בגלל הביקור אצל רופא השיניים באותו יום הגעתי בערב

בבוקר  6:00למחרת ב. ישבתי ליד אחת מהן שהייתה מאוד יפה שמה היה חנה רוזנטל. שהתארחו ולכן לא יכולתי לישון שם

מאוחר יותר חיפשתי אותה ומצאתי . הוא אמר שהיא ישנה. יחזרתי אליו וביקשתי ממנו שישאל אותה אם היא רוצה להיות אשת

   .שנים 65היינו יחד  .ואכן התחתנו
  

כאילו . את אשתישם פגשתי  -אני מרגיש שיש איזשהו גורל בעולם משום שבדיוק אצל קסטנבאום שהצלתי וחשב שגנבתי ממנו

היינו . כרתי שסידר לי שאהיה באיזשהו מחנההיה שם מדריך שה - עלינו מבודפשט דרך בני עקיבא .קיבלתי גמול על כך

  ".כנסת ישראל"ניה ועלינו לישראל בא 1947באוגוסט . ושם נולד הבן שלנו הבכור עשרה חודשים בקפריסין

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

 
אח שלי הגיע ארצה מבין  . שלחו אותי לעבוד בבנין. עשיתי בחינה על דפוס ואמרו שאני לא טוב .הגענו לחיפה בישראל

הוא היה איש . אבא של אשתו לקח אותנו לדירה שלהם כשעלינו ארצה. הראשונים אחרי שהיה באושוויץ והוא התחתן בישראל

 120היו שם . ואמר שאני אשאר שם הוא לקח אותי  לניסיון". ורהפטיק"היה לו מכר שהיה לו דפוס בחיפה . נהדר ועזר לי בכל

 .כעסו שהכניסו אותי לעבודועלים וחלקם קצת פ
  

היו שם . ית חיים ושלחו אותנו לגדודים השונים למלחמהיהכרזת המדינה אספו את הבחורים בסניף קר -15/5/1948- ב

לקחו אותי למוסך הקטרים בחיפה ועבדתי כעוזר נהג . שאלו אותי איפה הייתי וסיפרתי שבשבי ובמכרות הפחם. איש 20,000

  .נינים 5- נכדים ו 7, ילדים 2יש לי  .ארתי ברכבת כפקידבהמשך נש. קטר מטעם הצבא

 
  2014אפריל , חיפה, שרי סנפיר: ראיון

  


