
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  מרדכי  מרקשייד

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

               Markscheid   מרקשייד  
:       מין   :לידה תאריך  :בתקופתההמלחמה או  שם פרטי לפני   בלועזית

                   Mordehi  28/3/1926 נ / ז     מרדכי 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה      בלועזית

Kolomyya                    פולין  קולומיאה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 ניה דרשרה  יעקב
 :  של האישה שם נעורים ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה

                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
      Kolomyya              וליןפ  קולומיאה 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
  השומר הצעיר ס יסודי"בי                                 

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
        מארי ועוד בעיר טורקמניה

                                                                     
     ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

    
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                                                                                                                                      
                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור

  
  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  איטליה, אוסטריה, פולין ביאליק אוסטריה
   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה

  ולטה באיטליהניו'ג 1948  טטי
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 30,000הקהילה היהודית בעיר מנתה . בעיר קולומיאה שגבלה בהרי הקרפטים) וקראינההיום א( בגליציה המזרחית 1926-נולדתי ב
, צבי-אחי הירש, י'בוצ- אחי ברוך, מלכה– עמליה - שנים 10-גדולה ממני בהאחותי הבכורה , יהורי:  נפשות7במשפחתי היו . איש

היה לה : אמי היתה המפרנסת העיקרית. וגם עסק במסחראבא היה עסקן  ציוני בפועלי ציון  .א"בתכיום אחותי מתגוררת . מאיר ואני
כיתה של ביום הראשון זכור לי ש.  עברנו ללבוב וגרנו בשכונה יחסית יוקרתית1933-ב.  פועלות שעסקו בתפירה7בית מלאכה עם 

יום ". ת היהודיםהכו א" מאחורינו היתה קבוצת פולנים עם אלות שצעקו .הגביר את צעדיוהוא לפתע כשהלכתי עם אבא ברחוב ' א
יותר לא ". מה עושה היהודי הזה פה"ילד בוגר עם כדור ברזל צעק . אחד ראיתי ילדים משחקים על הדשא ישבתי וחיכיתי שישתפוני

, 17 בהיותה בת 1937-ב . שנים4חזרנו לקולומיאה לאחר , האנטישמיות הנסתרת גברה ולכן וגם בגלל עיסוקי אבי .יצאתי לשחק
  .  חודשים במעצר נורא ללא משפט9השתתפות בדיון ספרותי בקבוצת שמאלנים למשך נעצרה אחותי על 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/ההשתתפות בבריח, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
אבי היה . הצבא האדום התקבל בשמחה על ידי היהודים.  בזמן הסכם מולוטוב ריבנטרופ עברנו לשליטת הסובייטים1939בשנת 

הגיעו שמועות על מה שקורה באיזור נתיים יב. לו להנמיך פרופיל כי הפעילים הפרוסובייטים נשלחו לסיבירסוציאליסט ונאמר 
אחרי המלחמה . אביו נלקח לדכאו ושם הוכה ויצא מדעתו.  מגרמניה כדי להצילוברח לביתנו הגיע ילד פליט שהו.הגרמני של פולין

  .שהילד נרצח על ידי הגרמניםנודע לנו 
 . אהבתי אותה כי כשציירתי החמיאה לי ואמרה שאני אמן. שלימדה אותנו רוסית " בבושקה"גיעה מורה רוסיה לבית הספר ה

הוא עצמו הכין . הציע לאבא לברוח" בונד"ר פריש מתנועת ה"ד. הגיעו הגרמנים לקולומיאה, במסגרת מבצע ברברוסה, 22.6.41-ב
אני טוען שאנשים כן ידעו .  שהולכת להיות שואההבנתי וכבר 13ייתי בן ה. תרופות רעל ובאקציה הראשונה התאבד עם אשתו ובתו

  . רבו להאמיןימה קורה אך ס
יולק , בעלה של אחותישל  ועזרתהודות ל, של אחרוני הקצינים והמליציה הרוסיםשיצאה מהעיר הצלחנו לעלות על רכבת אחרונה 

אחי הירש . רופאים נוספים נפל בשבי ונורה על ידי הגרמנים עם עודביחד בתום המלחמה נודע לנו שיולק . בירגר שהיה רופא צבאי
הוא היה ספורטאי מחונן והקצין הנאצי . ואשתו לא הגיעו לרכבת ונודע לנו בסוף המלחמה כי הועסק על ידי הגסטפו כחוטב עצים

 .הוא נרצח וגם אשתו. הבטיח לו שיהיה האחרון למות וכך היה
 שחוצה את הגבול' ברוג'הגענו לנהר ז. שכבנו על רצפת הקרון. אינים ששיתפו פעולה עם הגרמניםירו האוקרבה נסענו על הרכבת 

אבא אמר לזרוק את החבילות . אבא שילם לאיכר שהעביר אותנו את הנהר בעזרת עגלהוהיה קר והנהר שצף ורגש  .וירדנו מהרכבת
 . הגענו לצד האוקראיני הסובייטי. םכולל חיילים רוסים ופצועי, פליטיםאלפי עוד שם היו . שלנו למים

על רצפת הקרון היה סוכר שנשאר מהובלת והיינו רעבים . רכבתהעלינו על קרון  ,לאחר מספר שעות הליכה הגענו לרכבת משא
 . לאחר מספר שעות הרכבת עצרה והכריזו ברמקול שמחלקים לחם. אכלנו אותו וחלינו במחלת מעיים. שקי סוכר
חיפשנו אותו אחרי המלחמה בכל מקום . הרכבת התחילה לנסוע ויותר לא ראינו אותו. עם חברתו לחפש לחםת ירד מהרכבאחי ברוך 
 . אולי עבד בתחנת רכבת ונהרג באחת ההפצצות . אפשרי

. הרכבת לא נכנסה לתחנה ונסעה אחורניתולכן רכבת הבדרך היו הפצצות של הגרמנים על הרכבת ועל תחנות . הגענו לאיזור קייב
 . בלנו לחם וחלב י ישנו במחסן וק בו,הגענו לקולחוז.  איזור קובן עיר המחוז רוסטוב,איזור סאלסקרדנו בי

. שאיפתו היתה להגיע למקורות הנפט של הים הכספי. לאחר כמה שבועות הצבא הגרמני התקרב. למחרת הוציאו אותנו לעבודה
לאבא היתה מחשבה אוטופית לא הגיונית שאולי נצליח לעבור .  לבאקואבא שכר משאית וחצינו את הגבול לקווקז.  מהקולחוזברחנו

בבאקו רעבים  .קרונות וסבלה מאוד מכאביםהלאמא היו שברים בצלעות מנפילה ברכבת בעת התנגשות של .  ישראללאיראן ולארץ
קצה הסיפון וכנראה ניסה אבא עמד ליד . נו לאניה עם עוד מאות פליטיםינו על ידי המשטרה הסובייטית והועלסומותשים נתפ

ללא אך ,  פנתה לבקש עזרה, כאשת קצין,אחותי .הגענו לאחשבד . מעלות וסופות חול50חום של . הגענו לתורכמניה .להתאבד
הגענו  .שמענו שיש שם פליטים מקולומיאה שאולי ניעזר בהם .הועלנו על רכבת צפונה לעיירה ינגליול באוזבקיסטןהועיל ו

 1941-1942 - חורף-זו היתה כידוע שנה קרה במיוחד. בליון לא מקורה ולפתע ירד שלג באיזור בו אין שלגישבנו במעין פהתיו
 . נקברה בבית עלמין מוסלמיו. אושפזה ונפטרה שםהיא . אמא חלתהופרצה במקום מגפת טיפוס 

 .עבדה בו ש רופאה יהודיהשלה תעזרבד בבית חולים ועבהחלה ל שם ,אחותי חזרה לתורכמניה לעיר מארי
 ". צבא אנדרס"אבא ואחי מאיר עלינו על רכבת לטהרן שהיו בה חיילים פולניים שהיו בדרך ל, אני



 

הוא הוציא את תעודותיו ואמר לנו להגיע למארי . ח בסמרקנד"אבא היה חולה בטיפוס ונלקח לבי. באחת התחנות עשו דזינפקציה 
 .טיפוסב חלינושם גילו ששנינו , נדה'מספר תחנות ברכבת לתחנת קאראגעוד המשכנו מאיר ואני . לאחותנו כי הוא הולך למות 

עמוס עם חולים מחכים על היה חולים הבית . בדתי הכרהיאחי ואליד השכיבו אותי  . לבית חוליםותקאההוציאו אותנו עם חום ו
אחות כתבה לי על לוח שאחי  ה.חוהתחלתי לצרו ,אחי לא היה לידי). זמנית(שמיעה את הבדתי יאגיליתי שהתעוררתי ו. המדרגות

 . היה לי חום גבוה  עדיין השמיעה חזרה אך .אחרי מספר ימים הוציאו אותי כי השתפרתי מעט .בסדר
הגעתי לתחנה בקושי וישבתי . ירד שלג ובגדי ונעלי היו קרועים. מ לתחנת הרכבת" ק3בקושי רב והלכתי עם חתיכת לחם ביד 

 . הגעתי למארי. מישהו זרק אותי פנימהוחולשה הלא יכולתי לעלות לרכבת בגלל  .נשי צבאבפנים ישבו א .בתחנה בחוץ בקור
רופאה חבשה אותי ואמרה לי לשכב כך ומלא בפצעים . ג" ק34שקלתי  .ראיתי מישהו מוכר מקולומיאה והוא הביא אותי לאחותי

 .ת עבור הפוליטרוקבתמורה ציירתי לבקשתה דיאגרמו .תחבושות כדי שאקבל אוכלאת הולא להוריד 
 גרם לחם 400  תמורתגויסתי לעבודהלאחר שהחלמתי  .נראה איש זקןהוא . כי רופא יהודי הצילואבי לעיר  שבועות הגיע 3אחרי 
אחי  גויס 1943- ב. יה שבניה נהרגוירוסאישה התברר שאומץ על ידי . גיע ונראה מפוטםהאחי מאיר בינתיים  .16 הייתי בן .ליום

מגרמנים ואנחנו החלה להתרוקן ראינה ק או– 1944-ב. בלנו הודעה שנהרג שםידשיים קואחרי ח. פרוסיה המזרחיתלצבא ונשלח ל
  בני משפחה שלנו200 - בעיירות סביב קולומיאה כלפני המלחמה התגוררו .  ברכבות משא אחרי הצבא האדום לקולומיאהנוחזר

בבתי החברים בעיר ראינו רק סימנים של מזוזות על המשקופים  .שלא נשאר מהם אי, כולם נרצחו. וחשבנו שנמצא מישהו מהם
 . יותר לא חזרתי לשם. שם גויה רוסיהגרה  .הלכתי לביתנו .אין זכר לאיש מחבריי וקרוביי, ויותר כלום

י משתפביריונים  -"בנדרה"עם קבוצה של אנשי לכיוון מזרח ביחד ו אותי והעלו אותי לרכבת סבשוק בקולומיאה תפכשהתהלכתי 
בדצמבר . נזהרתי שלא יגלו שאני יהודי. איך הסגירו ורצחו יהודיםסיפרו הנוסעים  בדרך . באזיקיםנוהובילו אות.  עם הנאציםפעולה
רפובליקה בבעיר קאזאן ש מוניםיהגענו לבסיס א, במרכזואח קטן רק היה בהמות בו ה יום בקרון 17אחרי נסיעה של , 1944

דשיים וח . מעלות מתחת לאפס37היו  .עזהמדים ויצאנו לקור של  שכבות אותנונה תת קרקעי והלבישו הורידו אותנו למב. הטאטרית
היה . וון פרוסיה המזרחית ילכלקחו אותנו . בנדרה למקום לא ידוע הכשעמדנו לצאת לחזית לקחו את אנשי  .מונים ואני חייליוחצי א

רפו אותנו יצ. סוף המסילה הטרנסיבירית, יטה צפונית למונגוליה'עיר צהביאו אותנו לש עלינו חזרה לרכבות .1945כבר פברואר 
 יום 32הלכנו רגלית . הפכתי ללוחם נגד האימפריאליזם היפני. וריה ' ממנצםלגירושביפנים למלחמה של האמריקאים והסינים 

הועברתי ליחידת  .ור וגשמים ובוץק. ן'חצינו את הרי חינג . קרוב למליון חיילים רוסיים שהועברו למזרחיחד עםגובי הדבר במ
על רכבות עלינו שוב . סופו של דבר החיילים בתוכה נשרפו חייםבהותקפה על ידינו וכשרבה להיכנע ירכבת יפנית ס. תותחניםה

  .זה היה במאי. בכניסה הודיעו שהמלחמה הסתיימה לאחר הפצצת הירושימה. טור בים היפני-א-בדרך לפורט
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  י על קורותיך/נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

 יכול לחזור לפולין וקיבלתי 1939היה הסכם עם סטלין שכל מי שהיה אזרח פולני עד . עברתי קורס סמלים אך רציתי לחזור לפולין
זרקתי את המדים ולבשתי , סתי בדרך למטרוננכ, ב לחזור ולהשלים את השירות הצבאילמרות שהייתי חיי. פתק שאני אזרח פולני

בשלזיה וגם ' אבא נמצא בקטוביץ. היא נישאה מחדש לרופא. מצאתי את אחותי שהיתה בסופוט. בגדים אזרחיים ונסעתי לכיוון פולין
 ביהודים בקלצה ואנחנו צוידנו בנשק כדי לשמור באותה עת התרחש הטבח. התחלתי לעבוד כמדריך בבית יתומים. הוא נישא מחדש

, אבא התמנה למזכיר שארית הפליטה בזלצבורג ואני). הילדים עלו לארץ. (יחד עם אבא חצינו את הגבול לאוסטריה. על הילדים
ירה סנפנדן בהמשך עברתי לעי. פעלתי במחנות העקורים שבאוסטריה וסייעתי בתיווך עם שליחים, ביחד עם אלכסנדר סנד מרביבים

ניוולטה 'כ מוניתי לאחראי בוילה בעיר ג"אח. שבגבול איטליה ועסקתי בהעברת קבוצות פליטים דרך גבול איטליה אוסטריה
זוהי אשתי מרים . לקורס נשלחתי לקורס מדריכים וצירפתי את הנערה עמי. שם הכרתי נערה נחמדה שהגיעה מרומניה, באיטליה

ך וגם דרכי "תנ, למדנו הסטוריה. צבי שר ועוד, ציזלינג, אידלסון, ו אנשים מהארץ ביניהם טבנקיןבקורס לימדו אותנ.  שנים63מזה 
  .1948מדינת ישראל הוכרזה ואנחנו עלינו לארץ בספטמבר .  שבועות באיטליה ונישאנו10בסיומו של הקורס נשארנו עוד . הגנה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, רות צבאישי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
לאחר . אשתי חלתה במחלת ריאות ואושפזה בצפת). בית לחם הגלילית(הופניתי לקבוץ לוחמי הגיטאות שישב בראשיתו בוולדהיים 

לאחר זמן . ל ושירתתי שירות מלאבהמשך גוייסתי לצה. התחלתי לעבוד במפעל המלח במקום. מכן עזבנו את הקבוץ ועברנו לעתלית
ביתי . פרשתי לגמלאות בשנות השמונים  ואני עוסק באומנות. מה עברתי לעבוד בדואר טלפונים והתקדמתי למשרת מנהל מחוז בבזק

  .  נכדות ונכד אחד3ויש לנו , כלכלן) על שם אמי הניה(בננו חנוך . מלא ביצירות פרי ידיי
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