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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  גולדברגר  :שם משפחה

  

  שלמה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

        גולדברגר :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Goldberger 
  זולטאן  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Zoltan                                          

                 זכר:מין

 
  1934 :לידהשנת 

 
  ניטרה : עיר לידה

  

       בלועזית
Nitra                                           

  סלובקיה  :ארץ לידה

 
  דב גולדברגר :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אסתר צובל :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
               דולנהאוטרוקופצה :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Dolnhaotrookoftzh 

  סלובקיה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד 

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

  בני עקיבא 

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                                                            דולנהאוטרוקופצה             שם העיר או האזור ושם הארץ(
   בלועזית :  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

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

    נובאקי

   

  בלועזית
Novaky  

      דולנהאוטרוקופצה  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  02.04.1945:  תאריך השחרור

 
  :  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

  :לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

      דולנהאוטרוקופצה
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1949 
  : ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  



 

  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                                                                                                                                         

כל העובדים שהורי העסיקו היו . הם היו בעלי חווה חקלאית בעיר דולנהאוטרוקופצה. דוב ואסתר, התחתנו הורי, 1931בשנת 

לכן בכל יום שבת היינו צועדים לבית כנסת מרכזי של , בעיר לא היו הרבה יהודים.  הורי  ואחותי הקטנה, אני, בבית גרנו.  נוצרים

  .להתפלל בעברית 6בבית הכנסת היה רב ושוחט ולמדתי כבר בגיל . שריכז בתוכו את יהודי האזור, הקהילה היהודית

, בעיר שכנה, ס יהודי"נשלחתי לביה, 1940בשנת . בו הייתי היהודי היחיד, תי גויהתחלתי ללכת לבית ספר ממלכ, 1938בשנת 

  .אשר קיבלה תמורה כספית לכך, משפחת פולק, התגוררתי אצל משפחה יהודית. בה חיו הרבה יהודים

  י על קורותיך בזמן המלחמה /רנא ספ

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

הגיעו אל משפחתי המאמצת , כחלק מתחילת הטרנספורטים, באותו הזמן. חזרתי לבית הורי, בזמן חופשת הפסח, 1942בשנת 

  .מאז לא פגשתי אותם, ולקחו את כל המשפחה" ss"אשר היו שלוחה של ה" גרדיסטים"שנקראו , סלובקים, משפחת פולק, 

. לא קיבלו יהודים לבית הספר בעיר ולכן הורי שכרו מורה פרטי אשר לימד אותי חשבון והיסטוריה לאחר תחילת הטרנספורטים

הוא צייר לי צלב קרס על , כאשר המורה שאל אותי שאלה בחשבון ולא ידעתי את התשובה, פעם במהלך שיעור: מקרה שקרה

  .אך לא היה מה לעשות, בכיתי וחזרתי הביתה להורי". הוא טיפש, כשיהודי טיפש: " המצח ואמר

  

במחנה העבודה . אחותי ואותו לאותו המקום, ושבוע לאחר מכן גם את אמי, "נובאקי"אבי נלקח למחנה עבודה בשם , 1.8.1943ב

מחנה הריכוז הפך למחנה עבודה לאחר שיהודי סלובקיה הצליחו לשכנע את . עבדו הורי, שעד אותה השנה היה מחנה ריכוז

הורי עבדו ואחותי ואני למדנו בבית , החיים במחנה היו יחסית נוחים . ים ככוח עבודה לצורכי הנאציםהסלובקים להשתמש ביהוד

  .המחנה נוהל ברובו על ידי יהודים. כיוון שביום זה לא עבדו, במחנה הייתה בריכה אשר הייתה פתוחה בכל יום ראשון. ספר

שערי המחנה ונתן נשק ליהודים כדי פתח את , שר אהד יהודיםא, מפקד המחנה. פרץ מרד פרטיזנים בסלובקיה, 1944באוגוסט 

לאחר שהצליחו  .איש מתושבי המחנה 70-ובסופו נפלו כ, המרד נמשך כשלושה שבועות. שילחמו בנאצים לצד הפרטיזנים

  .לדולנהאוטרוקופצה, חזרנו הביתה, הנאצים להשתלט על סלובקיה בשנית

  

במשך חודש גרנו בבית עד שמפקד תחנת . נאצים חששו ממנה ולכן לא נגעו בהה, בכניסה לבית הייתה מזוזה וככל הנראה

אבי שילם לאחד . אחרת ישלחו אותנו לגרמניה או פולין, אמר לאבי שעלינו לברוח, שהיה גם הוא אוהד יהודים, המשטרה בכפר

אבי חזר , בזמן ששהינו בבקתה, יום אחד. אשר בה הסתתרנו במשך כחודש וחצי, הפועלים בחווה שיבנה לנו בקתה ביער סמוך

אל הבקתה ובדרך , אבי החל לברוח לכיוון היער. אחד הפועלים של אבי רץ לעברו ואמר שיזהר כי באים לקחת אותנו, אל ביתנו

אשר הייתה מלאה בסרפדים , ראה משאית ועליה חיילים סלובקים וכמה יהודים אשר הכיר ולכן נשכב בתעלה בצד הכביש

למרות . תפס אותו  ודרש שיגלה את מקום הימצאות המשפחה באמצעות איומים בנשק, שר עבר במקוםחייל א. והסתתר

  .על ידי כך שנתן לו את שעון הזהב שלו, ומה שהציל אותו היה שיחוד החייל, האיומים אבי לא גילה

  

אשר הסכים , ם בעל חווה גויאבא יצר קשר ע. הגיע לאוזני אבי הודעה נוספת שעלינו לברוח כי מחפשים אותנו, לאחר חודש

אשר בו , הוא הסתיר אותנו בחדר. להסתיר אותנו בביתו בתמורה לכסף והבטחה כי יקבל חלק מאדמות המשפחה במקרה ונינצל

אחותי . לא יצאנו בכלל מהחדר, החיים במהלך חמשת החודשים האלו היו קשים . היה סליק תחת הרצפה במשך חמישה חודשים

, הסליק היה קטן וצפוף. כאשר היה חשש שמישהו בא היינו מסתתרים בסליק. על ניירות טואלט" ארץ עיר"ם היינו משחקי, ואני

. אך הוא כבה, אבי ניסה להדליק נר, מרוב חוסר חמצן, נאלצנו להסתתר בסליק למשך זמן רב, פעם אחת. וקשה היה לנשום בו

סלובקיה שוחררה , הגיע הצבא האדום, 1944באפריל  .רדיםכדי שנוכל לנשום הייתי עושה חורים מבעד לרצפה באמצעות ז

חגגתי בר מצווה , לאחר שחזרנו לביתנו. הורי קיבלו את אדמותיהם חזרה ושילמו את החוב לחוואי שהסתיר אותנו. וחזרנו לביתנו

  .בחוג יהודים מצומצם



 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

אישר לי לא לכתוב , שהיה אוהד יהודים, מנהל התיכון. בו מלבדי למדו עוד שני יהודים, המשכתי ללכת לתיכון, 1948לעד שנת 

נשלחתי לגיבוש במושבת חורף ביחד עם מדריכם , כחבר בתנועת בני עקיבא. בשבת ובנוסף פטר אותי משיעורי דת נוצריים

  .הגיבוש למדנו שירים בעברית והתגבשנו חברתית במהלך. כחלק מן ההכנה לעליה לארץ ישראל, ישראלים

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  .וחצי 16הייתי אז בן . עגנו בנמל חיפה 21.3ב ". הברטיסלאב"עלינו על רכבת לרומניה ומשם על אוניה בשם  14.3.1949ב 

במטרה להגשמת .  בעוד חיו בסלובקיה חלמו להקים ישוב בארץ ישראל, משפחות מהכפר בסלובקיה' הורי ביחד עם עוד מס

הם פנו לממשלת סלובקיה בבקשה לקבלת ציוד חקלאי לטובת הקמת הישוב ובתמורה התחייבו לקרוא לישוב על שם , חלום זה

לום הפך למציאות והורי יחד עם המשפחות האחרות הקימו ישוב למרות הקשיים  הח. אך הממשלה סירבה, כפר בסלובקיה

נלקחתי מחיפה לחודש ימים לבאר יעקוב ומשם לתל , כחלק מעליית הנוער כחלק מישובי הספר, "משמר איילון"שלימים יקרא 

: ביב להביא הספקה כגוןכל יום רתמנו סוס לעגלה ונסענו למרכז תל א. למוסד בני נוער בו עבדתי ולמדתי, )אבו כביר היום(עריש 

  .מוצרי חלב

  

בתום תקופה של כשנתיים . ומשם לקבוצת יבנה) אזור צומת כנות היום (לגבעת ושינגטון  חודשים המוסד עבר ' לאחר מס 

  . כים  ולאחר מכן קורס סמלים"עשית קורס מ, תי כסדיר בחטיבהבמשך שנה שיר .התגייסתי לגבעתי, 1951במוסד בשנת 

חשב , בזמן תרגיל עם אש חיה, כים "הראשון הוא במהלך קורס המ : יש שני סיפורים מצערים שזכורים לי , במהלך הקורסים 

חייל אחר מהמחלקה התבלבל וחשב שאותו החייל . אחד מחברי למחלקה שהוא מזהה ערבי אשר מנסה לברוח והחל לרוץ אחריו

הגיע לבסיס לצורך עריכת " במחנה"צוות של , רס הסמליםהסיפור השני קרה במהלך קו .ירה לעברו והרג אותו,הוא הערבי 

אחד מחברי לקורס שרצה לעמוד . טנקים' ובו שולבו מס, פיקד על תרגיל שנערך לצורך הכתבה, מפקד הקורס. כתבה על הקורס

  .אשר לא הבחין בו ודרס אותו למוות, בחזית התמונה התקרב מדי לטנק

  

לאחר שנת . זורדי היה אבטחת הישובים היהודים באוכסמל ותפקי, הוצבתי באזור אבו גוש וגרתי בבית ערבי, לאחר הקורסים

גניבות ופעולות , תמהתנכלויואשר סבל , תפקידי היה לדאוג לאבטחת הישוב. הוצבתי במשמר איילון כמפקד איזור, שירות סדיר

פגש עם יהייתי נוסע לה, אחת לחודש. זור הישובבא" אמבוש"הייתי מוציא פעילויות ולרשותי היה מחסן נשק . טרור מצד הערבים

לאותן פגישות הייתי נוסע ביחד עם מפקד משטרת . מצד הערבים תההתנכלויונציגים ירדנים במטרה לדון בפתרונות לתופעת 

, את ידי על מנת ללחוץ את שלו  והושטתיהצדעתי לו . נפגשתי עם קצין ירדני בדרגת רב סרן , באחת מאותן הפגישות. רחובות

. ם על ביזוי מעמדו "לי כי בהמשך הגיש תלונה במשרדי האו ע רב ונודיאך כאשר הוא בין כי מולו עומד חייל בדרגה נמוכה הוא ס

בתחילה עבדתי בהכשרת קרקעות . סיימתי את שירותי הצבאי וכבן ממשיך במושב קבלתי גם אני אדמות ובית  1953בדצמבר 

  . כמפעיל טרקטורעד הלום ומספק את שירותי זור לכיש וצורך כך קניתי טרקטור והייתי נוסע כל יום לאל

  

היות וכרמלה העדיפה לא " . עלית"הכרתי את אשתי כרמלה אשר באותו הזמן עבדה בחברת  1957כעבור מספר שנים בשנת 

  !גרים היום אותו רכשנו במחיר השווה לשתי פרות  עברנו לרמלה לאותו בית בו אנו) עקב המצב הביטחוני ( לגור במושב 

כסגן מנהל סניף של  5-6סיטונאות של עלית ברמלה ולאחר מכן המשכתי עוד כ /  תאונקמעונהלנו יחד סניף  70-עד סוף שנות ה

משכתי גם לאחר יציאתי לפנסיה ה. שנים נוספות  7לאחר התקופה בקו הופ פתחנו אני ואשתי מיני מרקט למשך כ . קו הופ 

במרכז השליטה של  –שנים במשטרת ישראל  4-בנוסף התנדבתי כ .  73סנטר עד גיל  ו"בביל" ביתי לי"לעבוד כסגן מנהל סניף 

  : בנות  6במהלך השנים הקמנו אני ואשתי משפחה גדולה חמה ואוהבת המונה .  2009מחוז המרכז אשר נמצא ברמלה עד שנת 

 7-בנים ו 9 –נכדים  16בנוסף   4/9/72) הקטנה( מיכל  4/7/70יטל ורו 5/7/66ענת  21/3/63דפנה  28/6/59) הגדולה ( עירית 

  . או משרתים בצבא ולומדים באוניברסיטה  ומסבים לי ולכרמלה הרבה גאווה ונחת /בנות  אשר כולם שירתו ו

  



 

אשר מגלה פחות , ולדורות הבאים  רלהעביר את סיפור השואה אל הנועעלינו לעשות כל ביכולתנו על מנת    –מסר לעתיד 

ולעשות כל שנוכל על מנת למנוע מבריחתם של   ל מנת שההיסטוריה לא תעלם ותשכחע, עניין ככל שהשנים עוברות  ופחות 

הנוער והצעירים הם העתיד  –לבנות את חייהם בישראל ולעודד אותם   ל"לחו,  עקב קושי המחייה בארץ , מוחות צעירים וטובים 

  ! שלנו 
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