
 

  "ְלדֹורֹות"                                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                     

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                         

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

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

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  פרנקל :שם משפחה

  

  מרדכי :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

       Frankel בלועזית  פרנקל :שם משפחה איתו נולדתי

  מיקלוש :שם פרטי איתו נולדתי

  

 Miklush בלועזית
 

:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה

22/3/1923 
  קישורדה: עיר לידה

                                                              
      kisvarda בלועזית

                                           
   הונגריה :ארץ לידה

 
  )רחל(רוזה  :שם פרטי ושם נעורים של האם  משה אברהם :שם פרטי ושם משפחה של האב

 
    בודפשט: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  הונגריה :ארץ המגורים Budapest בלועזית

 
  תיכון :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

  חרט :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

   :בתנועהחבר בארגון או 
  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  השומר הצעיר

  

    הונגריה, בודפשט: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(
                                                                                       

  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  
                                                                                                              אושוויץ

  בלועזית
  

Auschwitz  

       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
2/5/1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה מחנות פליטים שהוקמו(

  )גרמניה ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  דרך גרמניה -הונגריה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  אף על פי כן



 

  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                                                                                                                              

להוריי הייתה חנות פרפומריה בעיר והם היו . גדלתי והתחנכתי בעיר קישורדה בהונגריה ולמדתי שם בבית ספר עממי

אני סיימתי . כיה'אחי הגדול שמואל למד בגימנסיה העברית בצ. בין השאר הם רקחו טלק רפואי. רוקחים במקצועם

באותה התקופה . משך גם עברתי ללמוד בגימנסיהבית ספר עממי ועברתי ללמוד בבית הספר התיכון בקישורדה ובה

השתייכתי לתנועת הנוער השומר הצעיר שהייתה קרוב לביתי ועברתי קורס חרטות שבסיומו רכשתי תעודה מקצועית 

  .כבר עברתי במקצוע 1939ובשנת , בחרטות

ולכן לא הרגשנו  1944יה אולם הונגריה לא נכבשה על ידי הגרמנים עד שנת יפרצה מלחמת העולם השנ 1939בשנת 

ואז עברתי לעיר  1942אני המשכתי לעבוד כחרט בבית המלאכה עד . את המלחמה ברובה והמשכנו להתנהל כרגיל

  .1944בבודפשט עבדתי עד שנת . הבירה בודפשט מאחר ורציתי להתקדם במקצועי

  

  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, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

  

ות פעיל בתנועת השומר להי במקביל המשכתי. כשהגרמנים פלשו להונגריה גייסו את כל הצעירים לצבא ההונגרי

לאחר שלושה ודשים החלטתי ביחד עם ארבעה חברים יהודים לערוק . סתי בעל כורחי לצבא ההונגריגוי. הצעיר

העריקה לא צלחה ונתפסנו . מאחר וחונכתי על הציונות ארץ ישראל הייתה משאת נפשי. מהצבא ולברוח לארץ ישראל

יכמן נה איחהופיע במ עבור חודשוכ" ערברש"הנקרא העבירו אותנו למחנה ריכוז בבודפשט . בבודפשט על יד הגרמנים

  . והורה לשלוח אותנו למחנה ההשמדה אושוויץ

הייתי אדם בריא . כשהגעתי לאושוויץ עברתי את הסלקציה ונשלחתי לצד של החיים שם קיבלתי מספר שנחרט על ידי

כן נשלחתי שהיתי באושוויץ למשך מספר חודשים ולאחר מ. גוף עם מקצוע מאוד חשוב ומכובד נכון לאותה תקופה

  .עבדתי שם כחרט. בית חרושת לייצור מכוניות - לעבוד במחנה עבודה בבראונשוויג בגרמניה

בסך הכל בתוך המחנה התנהגו אליי בסדר . למזלי בזכות המקצוע שלי הצלחתי לעזוב את מחנה ההשמדה אושוויץ 

דתי ושהיתי עד סיום המלחמה במאי במחנה העבודה בבראונשוויג עב. וגם התנאים היו טובים יותר משהיו באושוויץ

1945. 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

בית היתומים . אחרי סיום המלחמה חזרתי להונגריה וניהלתי בית יתומים השייך לתנועת השומר הצעיר 1945בשנת 

בתקופה זו הכרתי את אשתי מרים והתחתנו , ניהלתי את בית היתומים כשנה. בייקשבא בגבול עם רומניההיה בכפר 



 

אבי היה ציוני גדול . חזרתי לבודפשט עם אשתי והייתי פעיל בארגון ההגנה בבודפשט 1947באפריל . 1946בשנת 

  .1948לארץ ישראל באוקטובר  הייתי פעיל בהגנה עד עלייתנו.  ושימש כנשיא של התנועה הציונית בקישורדה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  

. כולנו היינו מבודפשט ושטנו באונייה ישירות לארץ ישראל. במאי 1עליתי לארץ עם גרעין של השומר הצעיר שנקרא 

  . היינו הגרעין הראשון של הקיבוץ. הגענו לצפון הארץ והקמנו את קיבוץ געתון

מחרטות לוויתי כספים מאביה בבודפשט ובכסף הזה רכשתי שלוש , מאחר ומשפחתה של אשתי הייתה אמידה

היינו מפעל המתכת של קיבוץ געתון . חדשות ואוטומטיות ובעזרתן הקמתי את המפעל של הקיבוץ שעובד עד היום

  . עבדתי כעובד מדינה מטעם משרד העבודה 50כבר משנות ה. ומייצרים שם ברגים

לאחר מכן . שלוש שניםבני הבכור עמיר נולד בקיבוץ געתון ושנתיים לאחר מכן עברנו לגור בקיבוץ בית אלפא למשך 

. בתקופה זו לימדתי במדרשת רופין את מקצוע החרטות. עברנו לגור בעפולה עילית ושם נולדה בתי הצעירה דליה

  . בשנות השישים השתלמתי בחרטות במפעל מפורסם בשוויץ מטעם משרד העבודה

כשרה מקצועית במקצוע עברנו לגור בכרמיאל בעקבות הצעה ממשרד העבודה להקים שם בית ספר לה 73בשנת 

  .אחרי הפרישה עברתי לגור בקריית טבעון. 65עבדתי שם עד פרישתי לגמלאות בגיל . הקיים עד היום, החרטות

  . בתקופת הגמלאות כתבתי מספר ספרים על חיי בתקופת השואה ובין היתר הועברו גם ליד ושם

למתי את בחינות הבגרות במכללת עמק יזרעאל ומאוחר יותר לאחר שהש, ל שירתי כאיש ביטחון בקיבוץ געתון"בצה

נכדים ונין מבני  3כיום יש לי . 86גם למדתי באוניברסיטת בר אילן בחוג למדעי המדינה וסיימתי תואר ראשון בשנת 

  .ועוד שלושה נכדים מבתי הצעירה דליה, הבכור עמיר

  

 

  יאיר: ראיון

  2011ינואר , קריית טבעון

  


