
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  טייכנר

   :שם פרטי

  מרדכי 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אלה אינה נוגעת אלייךבמידה והש                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  טייכנר

                                              בלועזית
Teichner  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  איוואן 

   בלועזית
Ivan                                          

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1930 
  :  עיר לידה

  בודפשט 

       בלועזית
 Budapest                                          

  :ארץ לידה

 הונגריה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  סמואל טייכנר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 מריה שוורץ 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  בודפשט

   בלועזית
Budapest 

  :ארץ המגורים

 הונגריה 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 'תלמיד כיתה ח

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

  :או בתנועה חבר בארגון
    )קיבאבני ע, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית גטו בודפשט: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

Ghetto Budapest 
                                                                                                                                             

: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              מילדורף, דכאו, בירקנאו

   

  בלועזית
Birkenau, Dachau, Mildorf 

  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 זייסהופט 
  :  תאריך השחרור

1.05.1945 
  ציין את שמו נה עקוריםבמידה והיית במח

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  אשבייגר האנובר
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  בית המשפחה בבודפשט 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1948  

 

  הציין את שמ, במידה ועלית באנייה

  " פרובידנס"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

לאבי היה מפעל לרהיטים אומנותיים וחנות . היו לי שני אחים כשאני בן הזקונים.בבודפשט שבהונגריה 1930נולדתי בשנת 

תה משפחתי המורחבת מנ, היינו משפחה עשירה וגרנו בבית גדול עם חמישה חדרים. רהיטים בבודפשט ואימי הייתה עקרת בית

היינו משפחה חילונית וחגגנו רק את ראש . הקשר המשפחתי הטוב באמת היה רק עם הקרובים אלינו גיאוגרפית. נפשות 80-כ
הייתי . למדתי בבית ספר מעורב ומאוד אהבתי להגיע לשם. היינו מתכנסים ואוכלים מאכלים הונגריים מוכרים. כיפור ופסח, השנה

שיחקתי כדורגל בקבוצת הילדים של העיר ועסקתי בספורט עד אשר אסרו זאת . וד פופולאריספורטאי מחונן ונער מא, תלמיד טוב

  . היו לי הרבה חברים מבית הספר ומהשכונה בה גדלתי ורוב פעילותי סבבה סביב הכדורגל. על היהודים

ם את ההמנון ההונגרי בטקס אירוע ילדות שנחקק בזיכרוני הוא יום העצמאות ההונגרי בו בחרו בי מכל תלמידי בית הספר לדקל

ביום שאחרי הטקס בו דקלמתי את הנאום . זה היה כבוד גדול עבורי ועבור הוריי אשר לימדו אותי לדקלם אותו כראוי. שנערך

. פורסמה כתבה אנטישמית בעיתון בה נכתב על כך שקרה אסון וילד יהודי נבחר לדקלם את ההמנון ההונגרי, בהצלחה רבה

  .  המנהל שבחר בי לדקלם את ההמנון פוטר מעבודתו, ולמרות שאני המשכתי ללמוד בבית הספרהכתבה הכתה גלים 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, גטו או במסתורהאנשים שהיו בסביבתך ב ,או בהתנגדות בריחהב

גרנו . כשפרצה המלחמה לקחו אותנו לשכונות העוני של העיר והדיירים של הבתים שם לקחו את בתי היהודים העשירים בעיר
צעדנו כל . השוטרים ההונגרים גירשו אותנו מהונגריה בטענה שנוכל לחזור לשם כשתסתיים המלחמה. עשרה אנשים בדירת חדר

הרכבת לקחה אותנו לבית . עמדו ההונגרים וצהלו משמחה ואף קיללו אותנו היהודים לכיוון הרכבת באמצע הכביש כשמצידיו

 120- שעות נמתחה ל 12שאורכת נסיעה . חרושת ללבנים שם התגוררנו כארבעה ימים עד שעלינו שוב לרכבת והפעם לבירקנאו

. ים וילדים ובשנייה גברים בלבדהפרידו אותנו לשתי קבוצות כשבאחת נש. הגענו לפנות בוקר והנאצים צעקו עלינו להזדרז .שעות

צעדנו לעבר . מכיוון שהם כבר גויסו כשנתיים לפני כן למחנות העבודה בהונגריה 18-50בנסיעה הזאת לא היו גברים בגילאים 

מעשה זה של אבי . 14במקום  17מר לו לאמנגלה ואבי אמר לי להתקדם ולשמור ממנו על מרחק סביר וכשמנגלה ישאל את גילי 

  . ת המתרחש הציל את חיישהבין א

מנגלה שלח אותי ואת אבי לכיוון המקלחות שם דאגו לנקות אותנו וגילחו את שערותינו והשאירו לנו פלומת שיער באמצע הראש 

ולמי שלא היה מקום , קומות שם ישנו על דרגשים 3הכניסו אותנו לצריף בעל . על מנת שניתן יהיה לזהות אותנו אם נחליט לברוח
בכל בוקר הייתה נשמעת אזעקה ומתחילה הספירה שהייתה נמשכת עד שמוודאים . הוא היה יישן על הרצפה) כמוני(על דרגש 

לארוחת בוקר קיבלנו . ישא 500- כ מעגל שלהימים היו קרים מאוד ולכן כדי להתחמם היינו נצמדים אחד לשני ב. שכולם נמצאים

הריים היינו אוכלים דייסה עם אשפה בפנים ובערב קיבלנו חתיכת לחם ישנה עם נסורת בצ. להם הנאצים קראו קפה ,מים עכורים
  . ושכבה דקה של מרגרינה

בנינו בית . חודשיים לאחר מכן עברנו לדכאו שם עברנו מיון נוסף ועשרה ימים לאחר מכן עברנו למילדורף שם עבדנו בפרך

במשך שבעת חודשי . ד על גבינו שקי מלט השוקלים חמישים קילושעות ביום ללא הפסקה כשתמי 12קרקעי ועבדנו -חרושת תת

בדרך  .בתום התקופה העבירו אותנו להינסבורג שבאוסטריה. אבי היה אחד מהם. אנשים ממאמץ יתר 2700-העבודה מתו כ

גרמני  ירדתי מהרכבת וראיתי. לשם הרכבת נעצרה בפואינג שבגרמניה שם הנאצים פתחו את הדלתות ואמרו שאנו משוחררים

מסתבר שבזמן זה  .שם גנבתי בגדים ונעליים ,גנבתי לו מחצית והמשכתי לכיוון בית שהיה ריק באותה העת. זקן עם כיכר לחם

בעזרת . קיבלו הגרמנים הודעה כי המלחמה בכל זאת נמשכת ועליהם להחזיר אותנו לרכבת ופתאום הבחנתי שיורים לכיווני

שכבתי בקרון מעולף מהמכות שקיבלתי מהנאצים וכולם חשבו שאני מת . ו בחזרה לרכבתאיומי הרובים ומכות נמרצות העלו אותנ

האמריקאים תקפו את הרכבת עם מטוסים מכיוון שחשבו שמבריחים בה חיילים . והחלו להפשיט אותי ולקחת את כל שעל גופי
הגענו לזייסהופט שם הודיעו . המטוסים היהודים טיפסו על גג הרכבת ותלו שם את החולצות עם הטלאי הצהוב ואז עזבו. נאצים

  .תרופותלאוכל ול, לנו האמריקאים רשמית שאנו משוחררים ודאגו לנו למקלחות

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
נכנסנו לבית ריק בו . לקחנו אספקה ועטפנו בשמיכה אותה סחבנו על גבינו. בתום המלחמה הלכנו ברגל אני ועוד שלושה חברים

 .א"הגענו למינכן שם הייתה התארגנות של אונר. גנבנו ובזזנו כל דבר שיכולנו לאכול במשך חודש בו צעדנו. התגוררנו כמה ימים
ש לאחר מכן האמריקאים לקחו אותנו כחוד. התאכסנו במחנה נופש שהיה שייך לחיילים גרמנים והתנאים היו טובים למדי

נסעתי לבית הכנסת שם הייתה רשימה של יהודים שחזרו וגיליתי שאחי . כיה ומשם בחזרה להונגריה'במשאיות לפילזן שבצ

  . נסעתי לאחי שכבר היה נשוי ואב לילדה. ואחותי בחיים



 

הגיע לגרמניה ואני שהכרתי את המסלול לאחר זמן מה חזרתי לבודפשט שם התחברתי לשני אנשים שרצו לצאת מהונגריה ול

שילמנו שוחד לחיילים הרוסים על מנת לעבור את הגבול האוסטרי ומכיוון שהם לא הסתפקו בכסף . התנדבתי להובילם אל היעד

משם עברנו לזלצבורג . שם ירדנו למחנה פליטים בשליטה אמריקאית' עלינו על הרכבת ללינץ. הם לקחו גם את התיקים שלנו
משם עברתי לאשבייגה שבגרמניה . התחתנתי עשר פעמים 16כך יצא שבגיל . א"תי שמי שמתחתן מקבל שי מיוחד מאונרוגילי

התגוררנו שם כשנתיים עד שהגיע תורנו לעלות לארץ . חצי מהיום עבדנו בחקלאות ובחצי השני למדנו. ואז הכרתי את אשתי

  .'בעלייה ד" ספרובידנ"עלינו על אוניית . וקיבלנו דרכונים מזויפים
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

הדבר הטבעי מבחינתנו היה להגיע למדינת היהודים ושם . היינו כולנו אידיאליסטים ובאנו לארץ על מנת לבנות ולהיבנות

שנים הייתי נהג משאית ולאחר מכן ניהלתי מפעל ואת בית  14במשך . התגייסתי לצבא ושירתי במשטרה הצבאית. תקעלהש

יש לי . כל שנה ביום השואה אני מגיע בהתנדבות לבתי ספר שונים ומספר את סיפורי. הקירור והאריזה של קיבוץ עין השופט
תמיד תדעו ברצוני להעביר לדורות הבאים הוא שהמסר ש. ש לי קשר מצויןתשעה נכדים ושלושה נינים ועם כולם י, שלושה ילדים

   .םתנו יהודיאת העובדה שיש לנו מדינה שבה אנחנו לא צריכים להתבייש בהיולהעריך 

  

 

  2013יוני , שופטהקיבוץ עין , רפאל בן שלוש :ראיון

  


