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  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  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. 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

  מרקו

   :שם פרטי

  קרול

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי

                                           מרקו 

 בלועזית                                             
Marco  

    
  :שם פרטי איתו נולדתי

  קרול

  בלועזית 

   Carol                                    

:                     מין

 זכר
  : שנת לידה

1920 
  :  עיר לידה

                                                            חוש  

  בלועזית     

        Hush                                   

  :ארץ לידה

 רומניה
  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  דוד מרקו

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 מרים
:                                                     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  בוקרשט

  בלועזית 

Bucharest 
  :ארץ המגורים

 רומניה
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 בית הספר המסחרי 

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                       סוחר        

  :חבר בארגון או בתנועה

    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(
                                                                                    בוקרשט   

  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
  בלועזית 

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                       גיישט                        

 בלועזית 
Giist  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

1950 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  רומניה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

1950  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "טרנסילבניה" 



 

  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                                                                                                                                         

 6-7אימא שלי נפטרה שהייתי בן , מנקודת ראותי החיים שלי לא התחילו טוב, בחוש שברומניה 1920שמי קרול ונולדתי בשנת 

ואבי התחתן בשנית ולא הרגשתי טוב עם זה ונסעתי למשפחה שלי בבוקרשט ושם הייתי רוב הזמן בחנות המשפחה ואחר 

לאבא שלי גם , המשכתי לעבוד בחנויות והיו לי חברי ילדות טובים מאוד, שנים 4הולך לבית הספר ושם למדתי הצהריים הייתי 

  .הייתה חנות במקום בו היה גר

  

  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, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  

יום אחד הרגשתי לא טוב ולא . עבדתי במחסן עצים והיו שם הרבה יהודים, במלחמה בסביבת בוקרשט הייתי בכמה מקומות

הייתי . וחודש ימים הייתי עם קרח על כל הגוף מכות עם מקל גומי 25הופעתי לעבודה אז למחרת המפקד של המקום נתן לי 
הייתי עובד עם . העבודה שם הייתה קשה מאוד, מחנה סגור והיו שם שבויים מרוסיה ויהודים וגם קציני צבא, במחנה בגיישט

הסגן היה גם את , קילו היה רק סמל שהיה אחראי עלינו והוא היה נוקשה 600כל ברזל היה שוקל בערך , עבודת פרך, ברזלים

לקראת סוף המלחמה העבירו אותנו למחנה . שלו שהיה הולך עם מקל וכל פעם בראותו יהודי הוא היה מרביץ לו עם המקל
אני . יום אחד רצו לשחרר מישהו בשם קרול קחנה וקראו לו להגיע למקום התייצבות, מרוחק ושם בעיקר עבדנו עם אבנים

אותו קרול קחנה ..יקורובה'אמרתי שאני קרול קחנה ומשם נלקחתי לשחרור בצראיתי שהוא לא מגיע אז ניצלתי את ההזדמנות ו

יום אחד בגיישט , במהלך המלחמה היה לי הרבה מזל. שהיה כנראה בחור עשיר ששילם להם הרבה כסף וקנה את שחרורו
ני קצינים ונערה יהודייה נכנסתי לקבינה של הרכבת והיו שם ש. ניגנתי בגיטרה, חוש, נתנו לי חופש ונסעתי ברכבת לעיר שלי

כל הלילה הסתובבו חוליגנים שזרקו יהודים . שנכנסה לשם והם שאלו אותי אם אני יודע לנגן ונעניתי בחיוב וניגנתי להם

מקרה נוסף שהתמזל בו מזלי היה שאני . מהרכבת אבל לי היה מזל גדול כי ישבתי עם הקצינים ואלינו הם לא העזו להתקרב

יום אחד הגיעו הגרמנים ורצו לעלות אבל , והיה סולם שמיועד לעלות איתו לקומה השנייה כי לא היו מדרגותגרתי ברומה שנייה 

היא נישאה לרופא שיניים והם , לצערי לאחותי לא היה את המזל הזה. אני משכתי אט את הסולם ואז הם התחרטו וניצלתי שוב

  .כיוונם והיא קיבלה התקף לב ומתהבאחד הלילות החלו לירות ל, רצו לעבור מרומניה לגרמניה
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

כשביתי הייתה בת חצי שנה עלינו . והתחתנתי ונולדתי לי בת בגלל שהוכשרתי כסוחר אחרי המלחמה פתחתי חנות טקסטיל

  .שילמתי כסף באונייה בכדי שייתנו לי חדר לילדה והייתי ממש שמחר שברחתי מהקומוניסטים, עם האונייה טרנסילבניה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים

מכבישים ובית , עבדתי במחלקת עבודות ציבוריות בכל מה שאפשר, הגענו ארצה ובצפת היה לי כיס שהזמין אותי לגור שם

קראו לי למשרד ופיטרו אותי בכדי שלא אקבל , יום לפני שמלאו לי שישה חודשים במקום עבודתי. הבראה ועד ניקיון שירותים

בזמנים האלה הייתי ממש . ראיתי שאי אפשר לעבוד ולחיות ככה אז הלוויתי כסף ממישהו ופתחתי חנות מעדנייה, תקביעו

היה לי גם רכב ששימש לעולים , בנק ואפילו הייתי עושה סולחות בין אנשים, רופא, הייתי שופט! מוכר ואהוד ועשיתי פשוט הכול
  .ריםחדשים שהיו באים ולוקחים אותו לכל מיני סידו



 

הבן שלי יום אחד הגיע הביתה עם איזו . את המסר שאני רוצה להעביר לדורות הבאים אני רוצה להעביר בסיפור אישי שהיה לי

. הבן שלי אהב אותה מאוד, מישהי שאנחנו לא חיבבנו במשפחה כי הייתה מעשנת חשיש וגונבת ולא רצינו שתהיה עם בני

הייתי סוגר את המעדנייה שלוש שעות מוקדם מהרגיל כדי ללכת עם אשתי אל הבית שלה ולבכות לה במשך שלושה חודשים 
אם אתה יכול ללמד חיה אז אתה יכול : "המסר הוא. שיעזוב אותה ויחזור אלינו ואחרי שלושה חודשים הוא אכן עזב וחזר אלינו

יו יהודים ושלכולם יהיה לב של יהודי ואת זה אני מאחל לכל עם הלוואי וכולם יה". גם ללמד אדם לצאת מכל צרה בה הוא נמצא

  .ישראל

  

 

  

 אופיר אשכנזי: ראיון

  2013אפריל , צפת

  


