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  הממשלה
  

  

  "ְ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 

ורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן המידע על ק. לדורות הבאים

לסיפור האישי שלכם . בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים המרכיב את התמונה הרחבה

אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד במסגרת . מחקרית וחינוכית, יש אפוא חשיבות לאומית

  .נה למדינת ישראל ש60פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום
  : שם משפחה  :שם פרטי

 שמואל מרדכי ירושלמי
  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה

  במקומות המסומניםגם בלועזית -בדפוסשמות ומקומות יש לרשום 
   בלועזית                                     שם משפחה                        

   SCHWARTZ     |שוורץ               :         לפני המלחמה

 :שם נעורים

        :מין  בלועזיתשם פרטי                                                                   תאריך

 30/08/1936 :לידה ROBERT     |            רוברט       :        לפני המלחמה  זכר  
  :ארץ לידה   בלועזיתמקום לידה                                                               

  הונגריה     Budapest  |                      בודפשט              ):  מחוז, ישוב(
  שם פרטי ושם   שם פרטי

 ILUS    גיטל  גולדברגר    :נעורים של האם NANDORפנחס          :של האב
  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים

 : של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/אם נשוי(
  בלועזיתמקום מגורים קבוע                                                       ארץ מקום
  לפני המלחמה  :המגורים

  הונגריה      |             בודפשט                 ):מחוז, ישוב(
  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 

 : המלחמה : לפני המלחמה
  מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                                 

              78 רחוב זיגמונד מספר IIIבודפשט רובע                ):                       ארץ, מחוז, ישוב(
  ?                                                                                     אילו? האם היית בגטאות

                                      ו בודפשט רחוב דובגט                                                       
                                                                                                                          

                                                                                                        
?         אילו? ת במחנות

                                                                                                        
                                                                              האם היי

  

  תאריך   מקום                                                                               

 18/01/1945 :השחרור                                 גטו בודפשט                  :    השחרור
  חזרת לאחר /לאן הלכת  האם שהית במחנה 

 ביתהה   ?)ציין מקום(השחרור  ?איזה? עקורים
  מחנות/מקומות  שנת

   :בדרך לארץ
  שם 

 ארצה :האנייה 1951 :העליה



  
לא ,  כשהגעתי לגיל בית ספר1942-ב.  בבית החולים היהודי בבודפשט1936נולדתי בשנת 

היכן שלמדו כל ילדי , קיבלו אותי לבית ספר ממלכתי ולכן למדתי במשרדי הקהילה היהודית

  .'עד ד' אה ילדי כית בכיתה אחת למדנו. השכונה

יכים לעזוב את ביתנו ועברנו לגור  היינו צר1944 -ב.  לקחו את אבי לפלוגות עבודה1942בשנת 

בן דוד שלי השיג לנו ניירות של חסות  . לבית שהיה מסומן במגן דוד צהובלרחוב קרפנשטיין 

אמא שלי יצאה מהבית ונתפסה והיא .  ושם שהינו עד חודש אוקטוברשל שגרירות הותיקן

 נשים 5000הצעדה כללה . צורפה לצעדת המוות המפורסמת שיצאה מבודפשט לכיוון וינה

אמא שלי . 2000-כ, מחנה חוץ של מטהאוזן, וזקנים שמתוכם הגיעו למחנה ליכטנוורט

 וסבתא שלא היתה 1942-אחותי שנולדה ב, אני. השתחררה אבל נפטרה בדרכה הביתה

 בלילות.  הקיצוני של הגטואותנו ברחוב דוב בביתו הובלנו לגטו בודפשט ושיכנ, בהכרה מלאה

באחת . בכדי להשיג אוכל,  ומצטרף לקבוצות צעירים שבזזו חנויותהייתי בורח החוצה

אבל היה כדאי . הפעמים האלה נפתחה עלינו אש על ידי הזנדרמים וכדור שפשף לי את הראש

דבר שעזר לנו , י אדמהג שוקולד בישול וקילו סוכר מתפוח" ק1כי באותו לילה השגתי 

  . להתקיים

בתחילה נבהלנו . נכנסו חיילים, הייתי בורח דרכה בלילות דרך אותה פירצה ש18/01/1945-ב

אבל הם המטירו עלינו שוקולדים ונודע לנו שהם חיילי הצבא האדום שבאו לשחרר , מאוד

  .  אותנו

 את מקצוע ליטוש מיד למדתיוהתחלתי לעבוד ,  בכסףבגלל הצורך 1951-בלארץ עליתי 

שרתתי בחיל הנדסה בתור . ר" סמ296460מספר אישי . ל" התגייסתי לצה1954-ב. מתכת

התחלתי כדוור , אחרי הצבא התחלתי לעבוד בדואר. השתתפתי בכל מלחמות ישראלו ,חבלן

. באמצע למדתי בעיקר בבית ספר ערב ובקורסים שארגן הדואר. וגמרתי כמנהל מחלקת בקרה

  .  תעודה המעידה על לימודים ברמה של כתה ראשונה אוניברסיטאיתכיום יש בידי

אני מתנדב בעמותת .  יצאתי לגימלאות מוקדמת ומאז אני מקדיש את זמני להתנדבות1995-ב

 השנה אני גם מופיע הרבה. כתוצאה מעבודתי זו זכיתי באות ראש העיר להתנדבותו, "עמך"

 ביום הזיכרון האחרון הופיעה עליי כתבה גדולה .בפני ילדים וחיילים" יד ושם"וסד מטעם המ

היתה עליי כתבה בערוץ . 'וכן הופעתי ביום הזיכרון ברדיו ברשת ב" ידיעות אחרונות"בעיתון 

ניתן למצוא תחת (ועשו איתי ראיון גדול באינטרנט , הערוץ המקומי של הטלוויזיה, 98

  ").ירושלמי מרדכי הילד שלא היתה לו ילדות: "החיפוש
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