
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

 מידע זה אפשר יהיה להכיר את הסיפורים בעזרת .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

ורים אוסף הסיפ. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו יעלה לאתר אינטרנט מיוחד 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםכשם משפחה ושם פרטי 

   שלמה :שם פרטי  גולדנר :שם משפחה

  הובתקופתהשואה פרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית( בדפוס  באותיותשמות ומקומותיש לרשום                          

   בלועזית                                                    לפני  שם משפחה 
 GOLDNER                        |                      גולדנר:   או בתקופתההמלחמה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                          לפנישם פרטי 
 08|06|1924: לידה נ/ ז     BERNARD                 |ברנרד שלמה ברוך:        או בתקופתההמלחמה

   בלועזיתם לידה                                                               מקו
 NYUDLAS |                                             נודלוש):        מחוז, ישוב(

  הונגריה :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
   רבקה מרקוביץ:נעורים של האם  דוד יהודה :של האב

  הבעל   / של האישהשם פרטי  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/נשויתה /היהאם (

  בלועזית                                                           מקום מגורים קבוע 
                    לפני המלחמה

 SASREGEN        |                                  ססרגין):          מחוז, ישוב(

  הונגריה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה                                  חבר בארגוןמקצוע לפני 
  :                                    או בתנועה: המלחמה  תלמיד תיכון : לפני המלחמה

                                                  מלחמה                                 ה בתקופתמקומות מגורים 
                                                  הונגריה, ססרגין):                          ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                      ?ומתי אילו? האם היית בגטאות

                                        גטו ססרגין                                                                
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                        ומתיאילו? האם היית במחנות

                        מחנה גונצרירכן , הונגרי מחנות עבודה של הצבא ה, מחנה ריכוז מטהוזן                                                  
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                   מחנה גונצרירכן      :השחרורמקום  
 

 השחרור תאריך 
1945|05|05 

  חזרת לאחר /עברתלאן   האם שהית במחנה 
 ולס , ח אמריקאי"ב ?)ציין מקום(השחרור   ולס אוסטריה  מחנה עקורים?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

   ישראל-נאפולי , מילאנו,  איטליה– בינדרמירל – ולס :בדרך לארץ
  

  שנת
 1949: העליה

  : האנייהשם 
  אם עלה (

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

  הוא עבד עם שותף נוסף , הפרנסה של אבא הייתה קשה.  בנים וארבע בנות5 – אחים ואחיות 9היינו , נולדתי בנודולוש בהונגריה

  אני למדתי בבית ספר יהודי .  את השותף זה לא הסתדר ביניהםאבא עזב. כסבל מטען של סחורות מבודפשט לכל מני מקומות

  למדתי בישיבה עד גיל .  למדתי גם שנה אחת בתיכון גרמני אך עזבתי לאחר שנה בגלל עליית האנטישמיות–' בססרסין עד כיתה ו

  . היינו משפחה מסורתית שומרת שבת. 16

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, ר וגירושמעצ: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  :)ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

אחרי שבתחילת המלחמה הסתובבתי עם תלאי צהוב לאחר מכן הכרתי חברה נוצרייה בכיתה . כאשר המלחמה החלה היינו בססרסין
  בזמן המלחמה באו מפולין אנשים לבית הכנסת והם סיפרו מה היה  .  חיילים הונגרים הם לקחו אותי ונתנו לי מכות4וראו אותי 

 1943בשנת .  הנאצים הסתובבו בעירSSחיילי ה, הסתובבות בעיר הפכה סכנה. לנו לא נתנו לשמוע,  מה עשו לילדים–בפולין 
  לצבא " התנדב"נב פרקובה בא וסיפר שיש אפשרות ל, היו נוראי  בגטו ולא רצינו למות שם. עברנו לגטו ססרגןבערך בקיץ 

 בקיץ ששמענו שהולכים לפנות 1943בשנת . פיקוח הונגרילקחו אותנו תחת ,  כל הצעירים כמוני הלכו–ההונגרי לעבודות כפייה 
  סיפרו לי שראו את אבא בוכה . רציתי לנסות לעלות על הרכבת אבל ההונגרים לא נתנו לנו להתקרב לרכבת, את כל גטו ססרסין

חי הגדול היה חייל א, כל המשפחה חוץ ממני ומאחי נשלחה לאושויץ. לא היה להם מה לאכול לא היה להם ביוב ולא היה להם מים
  אבא ואימא נספו עם שאר האחים.  אחותי ועוד אחת נשלחו לעבודה–באושויץ כך סיפרו לי על סלקציה . בצבא ההונגרי העבודות

. אותנו העלו על רכבות מיוחדת שם גרנו עד שהגנו לבודפשט.  אחיות לילי והנייה הקטנה ממנה ששלחו אותם לעבודה2חוץ מ 
 בבודפשט הפיקוד. כשעבדנו על הרכבת הוטלו פצצות אשר נשקו לרכבת. כה פשיסטית והחלו להרדוף יהודיםבבודפשט הייתה מהפ

.  הגרמנים באו לבודפשט והכתיבו הוראות לממשל–הפשיסטים באו יחד עם הגרמנים . ההונגרי עזב והפשיסטים עלו לשלטון
  בגבול אוסטריה אשר היה בפיקוד אנשיו של . עד אוסטריההתחלנו מסע מבודפשט . בבודפשט גרנו בקרונות בקר ברכבת צדדית

חברי . התחלנו לישון בחוץ תחת הגשם ותחת השלג,  ראינו את המוות במסע–מסע המוות הידוע לשמצה של אייכמן , אייכמן
 .לנו לחם טרי וחלבאחד האנשים עזר לנו והביא . היינו מתנהלים בפחד אימים ואוכלים רק פת של לחם, מרומניה בנימין  היה איתי

 שאלטנצורף ושם –בגבול אוסטריה מסרו אותנו לגרמנים ולקחו אותנו לעיר אוסטרית על הגבול . המסע נמשך עד גבול אוסטריה
 עבדנו . הגרמנים לשבו שעצו את בעלות הברית עם תעלות נגד טנקים.  החלנו לחפות תעלות נגד לטנקים–תחלנו בעבודות כפייה ה
 לקחו אותנו 1944משם בשנת . קיבלנו גם מרגרינה, ב היינו אוכלים קצת מרק עם תפוח אדמה ופת של לחםמבוקר ועד ער 

 במחנה . ישנו בצריך שני אנשים על קרש.  המחנה היה מחולק לכמה מחנות–למטהוזן דרך רכבת מטהוזן היה מחנה ריכוז והשמדה 
ממלטהוזן הוציאו . ל ידי הרוסים הגרמנים השבו את עצמם עם החוליםכאשר מטהוזן שוחרר ע. אחי חלה ולקחו אותו למחנה חולים

 ושם היה פיקוד גרמני ושם הינו מקבלים פרוסת לחם ומשהו .  מחנה צריפים בתוך היער– גונצרירכןאותנו הגרמנים ולקחו אותנו ל
יפים אבל אני הלכתי לעשות את הגרמנים ירו ביהודים בתוך הצר. 1944 זה היה כבר שנת –הצפיפות הייתה נוראית . לשתות

    נשמעו צעקות במחנה שוחררנו לא היו שומרים על 1945בשנת . חטפתי שני יריות אבל שרדתי. צרכיי כאשר זה היה אסור
  ". לחם השחרור שלי "–האנשים היהודים רצו למחנה הגרמני כדי לקחת לחם , הגדרות

   רץ מתום המלחמה ועד עלייתך לאי על קורותיך /נא ספרא
  ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
אני יודע שרופאים שאמרו שלא רצוי ,  מחלה קשה ואושפזתי בבית חולים אמריקאי לזמן מה–בתום המלחמה חליתי בפלקטיפוס  

  שאלו אותי למה אני לא 20-21הייתי אז בין .  אותםנתנן לי כדורים ולא לקחתי.  קילו39 שקלתי –לטפל בי מכיוון שאין לי סיכוי 
אחרי זמן מה השתחררתי והלכתי ברגל עד ולס . והייתה מהומה והורו לאחיות להכניס לי את התרופות לפה? לוקח את הכדורים

  . נים הניחוהיה אוכל בתעלות בצידי הכביש שהאמריק, ישנתי תחת העצים בצידי הדרך. הלכתי ימים שלמים ולילות. באוסטריה
משם המשכתי . בולס היה מבנה צבאי של הצבא האוסטרי שהפך להיות מחנה פליטים ליהודים וקיבלו אותי יפה והתחילו לטפל בי

   . בווינה התאחדתי עם אחי ואחותי.  וגם שם התאכסנתי במחנה פליטים יהודיםהלווינ
הגעתי לפראג ושם , כית נסעתי הביתה ברכבת'י ואזרחות צאחרי ולס לפני שהגעתי לווינה נסעתי הביתה עם פספורט שוויצר

  אחיותיי ואת אחי והבנו שרק אנו נשארנו מכול  2אחרי זה נסעתי הביתה וגיליתי שם את , היהודים הקימו מחנות פליטים מסודרים



  המ

ונשלחתי מהמוסד הישראלי  בינדרמירלמולס עברנו דרך , חזרתי לולס באוסטריה עם שניים מאחיי ושתיים מאחיותיי. המשפחה
  .אחרי זה חזרתי לזלצבורג ומשם עברתי לאיטליה ומשם לישראל. לשליחות בהמבורג

  

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

 ימי חופש ונסעתי לבקר את משפחתי 4קיבלתי ,  לי שלקחו אותי למחנה בית לידבשנייה שהגעתי נדמה, 1949הגעתי לישראל ב 
  חזרתי לבית ליד ונתנו לי טנדר בולדוג עם מכונת ירייה . חזרתי מהחופש ונשלחתי למספר ימי אימונים במחנה צבאי, בנשר

 חזרנו למחנה הצבאי –ת העצמאות אחרי מלחמ.  כול הפלוגה שלי יצאה לפעולה חוץ ממני1949בשנת . גרמנית ועוד תחמושת
  שירתי במילואים 1956השתתפתי במלחמת סיני ב .  והתחתנו באותה שנה1950הכרתי את אשתי ב . והצטרפתי למשטרה הצבאית

  . אחרי שהתחתנתי למדתי קורסים שונים ועסקתי בהשתלמויות וכנסים כמנהל.  נכדים ונכדות6 בנות ו 3יש לי  . 69עד גיל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



