
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                    
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwתו שכתובאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

        

                                        

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  שלמה  מורץ

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
  זיתבלוע  :שם נעורים  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה

MORTZ                       מורץ                                                
:       מין  : תאריך לידה    בלועזית  :שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה

SHLOMO                        11/8/1924                                                            שלמה ז 
   בלועזית  ):  מחוז, ישוב(מקום לידה   :ארץ לידה

Pesti út                        טשפרבר של בודפ ,פשטוהיי  הונגריה                                            
 
  :שם פרטי של האב  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 לאה שכטר  שמואל
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(הבעל /שם פרטי של האישה  :  שם נעורים של האישה

   
   בלועזית  :ארץ המגורים                              :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה 

Pesti út                        הונגריה    טשפרבר של בודפ ,יפשטוהי  
 

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה  : מקצוע לפני המלחמה  :  חבר בארגון או בתנועה
  'המזרחי' טשלמדתי בבית ספר תיכון בבודפ                                 רצען

  ):    ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה 
                                                                                        לייטמריץ,  ולנדסברג-קאופרינג, מחנות אושוויץ, גיטו פשטוהיי

 ?        אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                          גיטו פשטוהיי            

  ?אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                            לייטמריץ,  ולנדסברג-קאופרינג, מחנות אושוויץ

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 8/5/1945                                                                                                        מחנה ליטמריץ

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים  ? )ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  לבודפסט 

  : מחנות בדרך לארץ/מקומות  :שנת עליה  ):אם עלה בדרך הים(שם האנייה 
  צרפת, גרמניה, וסלובקיהכ'צ, הונגריה 1948  אונית מעפילים פרביאן

  

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


 

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

לאבא היה חנות עצים ופחם עבור חימום . הבן החמישי של המשפחה, טשנולדתי עם תאומה בעיירה פשטוהיי הסמוכה לבודפ

ט שהיה שולאחר מכן למדתי בבית ספר תיכון האורטודוקסי של בודפ, 'דרח' התחלתי ללמוד ב3כשהגעתי לגיל  .הבתים בחורף

, וככה הייתי מכין ארנקים, אני למדתי רצענות, וכן לימודי מקצוע, לימודים כללים, הלימודים כללו לימודי קודש. קזינצי' ברח

. וכך במשך השבוע ובסופי שבוע היינו מתאספים לפעילויות חברתיות, 'יהמזרח'ביתינו השתייך לתנועת . חגורות וכל דבר מעור

את הבר מצווה שלי חגגו באופן , עוד לפני המלחמה היתה הרגשה של הצרות המתקרבות ".בין הרים ובין סלעים"וגם שרנו 

  .מצומם

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מוותמחנות וצעדות , 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, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

, הם תחילה נכנסו לחצר של הבית כנסת, כשהם הגיעו לעיירת פשטוהיי עם הטנקים, עו להונגריה הגרמנים הגי4/1944ב 

אספו אותנו למגרש כדור רגל ו, ולאחר כמה שבועות עברו בין הבתים. והעבירו לשם את כל היהודים, ארגנו את הגיטו בעיר

  . קשמדר ומשם לקחו אותנו לאושוויץ' רחב

בזמן הזה יצרתי קשר . עבדתי שם במחסן של המטבח. כשהגענו לאושוויץ את אבא שלחו ימינה ואותי ואת אחי שלחו שמאלה

היה לו מטבח בבלוק ושם הוא . והוא העביר אותי לבלוק שלו, עם אחד המפקדים הגרמנים אני הייתי מספק לו תפוחי אדמה

שם שוב פגשתי את ,  חודשים הועברתי יחד עם אחי למחנה קאופרינג4 אחרי. היה מכין פשטידות עם התפוחי אדמה שסיפקתי

ולתדהמתי גם פגשתי את אותו גרמני שהיה לי . ואז עברנו סלקציה בקור,  פעמים3סך הכל פגשתי אותו , מלאך המוות מנגלה

  . מאחר ושוב עבדתי במטבח, שוב עבדנו בשותפות. איתו שיתוף פעולה באושוויץ

למרות זאת הלכתי " ?אתה חושב שאני מכיר את כל ההונגרים", אז אמרתי לו, "הגיעו הונגרים, קליינע"י יום אחד הוא אמר ל

אני אתן לך מרק בתמורה ללחם ", אמרתי לו ברוסית, באתי לאדם שהחזיק לחם ונקניק, ליהודים שהגיעו במשלוח החדש

  .הוא נפטר במחנה. וכשהוא הסתובב גיליתי שזה קרוב משפחה שלי, "שלך

לקראת סוף המלחמה היתה , מהתנאים במחנה הרגליים שלי נחלשו אז המפקד הגרמני הכניס אותי לבית חולים שהיה במחנה

וכשהצוות הרפואי גילה את זה מיד , ברחתי מבית החולים, לי תחושה שהולכים לקחת אותנו מהמחנה אז רציתי להיות עם אחי

  .ואני נשארתי בחיים, את אחי להשמדהבסופו של דבר שלחו . החזירו אותי לבית חולים

 10היינו הולכים לעבודה , כים שהיו מתנגדי המשטר'במחנה שהו בעיקר גרמנים וצ. לאחר מכן הועברתי למחנה לייטמריץ

המפעלים במחנה היו מתחת לאדמה ואני הייתי עומד למעלה ומודיע . וחזור שם עבדתי בתור שומר לילה, קילומטר הלוך

  .וכך עזרתי להרבה אנשים, ואחרי שחזרנו למחנה עבדתי גם במטבח. ים שומרים לביקורת כדי שיחזרו לעבודלאסירים כשמגיע

ואז קצין גרמני גבוה ניגש אלי ואמר . המפקדים הגרמנים קיבלו הוראה לשחרר אותנו, 8/5/1945כשהמלחמה נגמרה בגרמניה 

  .  מרקים ונשלחנו לחופשי100יבלנו תעודת שחרור וק). הייתי נמוך!" (יהיה טוב, יק אתה הולך הביתה'קטנצ"לי 

  

  



 

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

הם עצרו עגלות של חיילים שונים שהפרטיזנים לקחו להם את , השומרים של המחנה דאגו לסידור הסעה עבור האסירים

  .כיה'והגרמנים הורו להם לקחת אותנו איתם לכיוון צ. הנשק

אז עליתי על רכבת , אבל בדרך הם נעלמו לי בין כל האנשים,  יהודים שהיו איתי במחנה2כיה עם עוד 'בתחילה נסעתי לצ

תוך כדי . הרכבת היתה מלאה לא היה מקום לשבת או לעמוד אז אני ישבתי בין הקרונות, כלשהיאת שנסעה לכיוון בודפסט

המשכתי ללכת עם זרם האנשים ברגל עד שפגשנו .  ימים ואז שוחררנו3עצרו אותנו למשך , הנסיעה הרוסים עצרו את הרכבת

והם עזרו לנו לעבור את , שכנענו אותם שאנחנו בריאים, הם רצו לקחת אותנו לטרזינשטט כי חשבו שנדבקנו בטיפוס, פרטיזנים

היתי שם במשך ש, והם העבירו אותנו למחנה ששימש לשבויים אמריקאים, שם נפגשנו עם אנשי הצלב האדום, היער

, לאחר מכן הברחתי את הגבול של הונגריה, עגלות וברגל, עם טנקים, לאחר מכן המשכתי במסעי לכיוון בודפסט. כשבועיים

כסף ותעודה והתחלתי לחפש את מי שנשאר מהמשפחה , וינט צייד אותי בבגדים'כשהגעתי לעיר הג. ולבסוף הגעתי לבודפסט

איתרתי קרובי משפחה מצד אמא שנשארו בחיים והצטרפתי . ו גרים לפני המלחמההמצומצמת והמורחבת בבתים שבהם הי

ולבסוף גילינו שחוץ ממנו . שעבדה במחנה צבאי וכך ניצלה, )אחות של אמא(לאחר מכן הצטרפה אלינו דודה שלי , אליהם בבית

  .אחים ודודים, הורים, כל שאר בני המשפחה נהרגו

ומשם לגרמניה שם שהינו בכל מיני ערים , כיה'אחר מכן עברתי יחד עם דודתי לצל, ט עוד כמה חודשיםשנשארתי בבודפ

ב אך מאחר "לאחר מכן קיבלתי אישורי עליה לארה, הייתי גם תקופה קצרה במחנות הכשרה של המזרחי, ברחבי המדינה

  .ב לצפון קוריאה העדפתי לעלות לארץ ישראל"והיתה מלחמה בין ארה

 ימים של הפלגה 11אחרי . דודתי עלתה לארץ מאוחר יותר, ומשם עליתי על אוניית מעפילים, רפת נסעתי עם דודתי לצ1948ב 

כשהגענו לחוף חיכו לנו שם אנשי ההגנה שהובילו אותנו למחנה , ירדנו בסירות גומי ושטנו לכיוון החוף, הגענו מול חופי חיפה

  . צבאי בית ליד

  

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

מאחר והיו . ולאחר מכן הועברנו לבית מאיר בתל אביב כדי לעזור למעפילים נוספים להגיע לארץ, בבית ליד קיבלנו קצת ציוד

כשהגענו , אוכל ואספקה והלכנו לכיוון העיר, לקד, מים, עברנו לקיבוץ חולדה הצטיידנו בנשק, צריכים עזרה בירושלים הנצורה

  .אז המשכנו עד שהגענו למחנה שנלר, והוא נתן לנו להמשיך בלי הציוד. ם"ללטרון נעצרנו על ידי כוחות האו

אחרי שהשתחררתי . וחיל האויר, ואז הצטרפתי למשטרה צבאית, שירתתי שנתיים בפלוגה דתית, לאחר מכן התגייסתי לצבא

התחתנו ונולד , תוך כדי הכרתי את אשתי דרך מכרים משותפים, ליד דודתי בקרית טבעון והתחלתי לעסוק בבניהעברתי לגור 

 טקסטיל -עבדתי בבית חרושת אתא. שם נולד לנו בן נוסף. שבזמנו נקרא כפר אתא, לאחר מכן עברנו לקרית אתא,  ילדים2לנו 

  . שנים חזרתי לעבוד בבניה4ואחרי 

  .עד שיצאתי לפנסיה,  שנה13ולאחר מכן עבדתי בעירייה למשך ,  ברק בהתחלה עבדתי עוד קצת בבניה עברתי לבני1962ב 

איתם אני בונה מוצגים , ואני פעיל במסגרת המועדון בעבודות אומנות עם גפרורים.  נינים בלי עין הרע17 נכדים ו13כיום יש לי 

  .סוס ועגלה ועוד,  עליתי לארץהאוניה שעימה, בניתי את מגדל אייפל, גדולים תלת מימדים

  

  



 

   חוה גולדצויג:ראיון

  2012אוגוסט , ברקבני 

  

 


	                                        "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 



