
 

  "ְלדֹורֹות"                               
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                     

  

  השואה  ישאלון  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 . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilד שכתובתו אתר אינטרנט מיוחב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  מרקל :שם משפחה

  

  מרדכי :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

     Markel בלועזית  מרקל :שם משפחה איתו נולדתי

  מרקוס :שם פרטי איתו נולדתי

  

 Markus בלועזית
 

:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה

14/10/1924 
  לבוב -בוריסלב: עיר לידה

                                                              
    Borislaw- lwow בלועזית

                                           
  פולין :ארץ לידה

 
  לאה זעמן :שם פרטי ושם נעורים של האם  זלמן :שם פרטי ושם משפחה של האב

 
  לבוב -בוריסלב :מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  פולין :ארץ המגורים Borislaw- lwow בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  

 שנות לימוד 11, תיכון 

   :מקצוע לפני המלחמה

  

                              תלמיד 

   :חבר בארגון או בתנועה

  

-  

    פולין, בוריסלב מחוז לבוב: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )האזור ושם הארץשם העיר או (
                                                                                       

      בוריסלב: ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 

  Borislaw בלועזית
                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

                                                                                                             בוריסלב 

  בלועזית
  

Borislaw  

   :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

    בוריסלב

 

  : תאריך השחרור

7/8/1944   

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  

 bod solzchlirt-גרמניה

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

 
  פולין, לובלין

  :מקומות בדרך לארץ

  

  ברלין, גרמניה

  :שנת עליה

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  יורק- פן



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                              

הם עזבו אחרי  1939ערב יום הכיפורים ובוריסלב  - הגרמנים כבשו את העיר בה חייתי, בפרוץ המלחמה 1938בשנת 

אבי היה סוחר מכולת והייתה לנו חנות מכולת ושני בתים עם , חייתי בעיר בוריסלב בבית הוריי. הסכם עם הסובייטים

לפני המלחמה . שמה בלה, א של אמאאמ, בביתנו חייה גם סבתי. מצבינו הכלכלי היה טוב מאוד. דירות להשכרה

ה המלחמה והגרמנים פרצ ,1941-ב, הלימודים בהיותי שנה לפני סיום. ואחרי זה הלכתי לתיכוןסיימתי בית ספר יסודי 

  .כבשו את העיר

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, שהיו בסביבתך בגטו או במסתור האנשים, או בהתנגדות בריחהב

  

הקהילה דאגה לנו . שרפו את הבית שלנו ובכיבוש הגרמני למעשה היינו חסרי בית 1941בפוגרום הראשון ביוני 

כל היהודים היו חייבים ללכת . זור בו גרנו נהפך לגטועם הזמן הא. ה אחרי שהרוסים עזבווקיבלנו דירה שהייתה ריק

שם  Karpotemהעבירו אותי לעבוד בחברה  1942בחודש מרץ . 16כשהייתי אז בן , לעבודות כפייה ואני ביניהם

  .1944עבדתי עד חודש יולי 

ספטמבר שנת  בידי הגסטפו בעירי בזמן אקציה רביעית בחודש 1942נהרג בשנת  - נספהשהיה לי גם אח בשם שמאי 

  .והסבל של המשפחה היה גדול 16אני הלכתי לעבודה והוא היה אז בן . 1942

עבדתי כל הזמן באותה חברה , חיסלו את הגטו והעבירו אותי למחנה עבודת כפייה בעיר בוריסלב 1943בחודש יוני 

  .והייתי מקבל משכורת חודשית זעומה והעיקר מקבל דברי מזון

כל כמה זמן היו אקציות בהן היו שולחים טרנספורטים עם יהודי העיר שלנו . יהודים אלף 15לפני המלחמה היינו 

איכשהו  קהיות והייתי צעיר וחז. והיה קשה מאוד לשרוד, מטהאוזן, אושוויץ, פלשוב, למחנות השמדה כמו בלזץ

. לזה יכולתי להחזיק מעמדעבדתי במקום שבו עבדו גויים שהיו מביאים לי כל יום קצת אוכל והודות . הצלחתי לשרוד

  .יהודים 180רק כ האחרי שצבא רוסי שחרר את העיר מהגרמנים נשארו ב

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

שאוכל למצוא מישהו וקיוויתי החלטתי לעזוב את העיר שלי כי חשבתי  1944אחרי שחרורי מעול הגרמנים ביולי 

מצאתי שם את אמי  1945בי שחרור אושוויץ נסעתי לשם ולובלין בפולין אחרכשהגעתי לעיר . שנשאר בחיים מהמחנות

 יותה משותקת ברגל ימין לא הייתה יכולה להשתתף בצעידת המוותהב. יה קשה מאודבחיים כשמצבה הבריאותי ה

הגרמנים לא הספיקו . אבל היא לא יכלה ללכת וכך נשארה במחנה, ואמרו לה שאם לא תלך עם כולם ישרפו אותה



 

  .לשרוף את אלה החולים שלא יכלו ללכת לצעדת המוות והשמחה שלי הייתה גדולה

תאושש ולקום על שם היו הרבה בני עיר בוריסלב אשר שירתו בצבא הפולני ועזרו לי ולאמי לה' הגעתי איתה לעיר לודג

, אוזןשאלתי וחיפשתי אחרי אבי ולצערי נודע לי מאנשים שחזרו בחיים והיו איתו במחנות שהוא נהרג במטה. הרגליים

  . שבועיים לפני גמר המלחמה

נסענו לגרמניה דרך . ארץ ישראל כדי להשתתף במלחמת העצמאותלורציתי להגיע  21כבר הייתי בן  1945בשנת 

משם העבירו אותי ואת . 1946עד שנת  VNRAבברלין חיינו במחנה עקורים  .לברלין ושם נתקענו הגענו, גבול פולין

שכבר  ואני כל הזמן רציתי לנסוע לארץ ישראל VNRAגם שם חיינו במחנה עקורים . אמי לעיר בד זלדשלירץ בגרמניה

  . קמה בזמן הזה ורציתי לקחת חלק במלחמה

  

, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

יורק - החלום שלי התגשם ובעזרת אנשי הסוכנות היהודית העבירו אותי מגרמניה לצרפת לעיר מרסיי ומשם באונייה פן

הייתי . ל"ישר מהאונייה העבירו אותי לוועדה רפואית צבאית ומשם מייד התגייסתי לצה. 1948הגעתי לארץ באוגוסט 

  . במלחמות עם ערבים בצבא שנה שלמה עד סוף מלחמת העצמאות וכמובן השתתפתי גם

השתקמתי בעיר . ורק אז שוחררתי מהצבא כדי לעזור לה ולבנות בית בארץ 1950אמי הגיעה ארצה בחודש פברואר 

. עבדתי כנהג הרבה שעות וכך לאט לאט בניתי את החיים החדשים. לא היה לנו כסף. ם אמי בחדר אחדחיפה וגרתי ע

עבדתי תחילה כנהג ואחרי כן עבדתי בהובלת ירקות . בישראל חתנתי בחיפה והקמתי ביתהת 1950באותה שנה 

  . משוק לחנויות והרווחתי לא רע

עזרתי לבנים שלי כפי . הספקתי לקנות דירה כי קיבלתי פיצויים מגרמניה וזה עזר לי לבנות את החיים טוב כאן בארץ

 57קוראים שלמה והיום הוא כבר בן  לבניי. יכולתי והיום אני שמח מאוד כי לכל המשפחה שלי טוב כאן בארץ שלנו

גל . חן ועמית, גל -בכיר בחברת הייטק ויש לו שלושה בניםעובד כמנהל , ישי מהטכניון בחיפהומהנדס עם תואר של

הבן . בשם ליבי, הנינה שלי, ה בתלגל נולד. וחן נשואים ועמית מסיים את לימודי הבגרות בבית הספר הריאלי בחיפה

יש לו עבודה טובה ואחראית ונולדו לו שני . בכיר גם הוא וסיים ללמוד בטכניוןמהנדס , 47בן  השני שלי שמאי שהיום

  . מצבם טוב מאוד. ובת לירן, בנים אלעד והראל

  .לי יש רוב נחת מכולם וכולם יודעים את הסיפור שלי ומה שעברתי בזמן השואה

ם את הסיפור שלי לאנגלית והכניס לאתר כתבתי את כל קורות חיי בעברית ומישהו מאמריקה תרג 1990בשנת 
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  הסיפור נכתב על ידי מרדכי מרקל

  2009 וניי, יפהח


