
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתהאיש לסיפור. 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

  כרמלי :שם משפחה
  

  דניאל :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  רוזנבאום  :איתו נולדתישם משפחה 
  

 Rosenbaum בלועזית

  פאול :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Paul בלועזית
                                          

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

15/3/1917 
  ניריאקו: עיר לידה

  

 Nyiriaka בלועזית
                                           

  הונגריה  :ארץ לידה

 
  מרדכי :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  ברטה קראוס :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                      אסיין  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Eszeny בלועזית
 

  כוסלובקיה'צ  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 בית ספר למסחר

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

 
  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  פלוגות עבודה הונגריות

  

  בלועזית
  

  :הנך אדם חופשיהמקום בו נודע לך כי 
 הונגריה, בית לכנטר

 :  תאריך השחרור
18/1/1945 

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

 
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  הונגריה

  מתי ציין ממתי עד, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
1957 

 

  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(
  

היינו עשר משפחות יהודיות בכפר ובבית היינו משפחה  .הונגריה -כוסלובקיה'על גבול צ, כפר אסיין ממוקם במחוז קרפטורוסיה

היו להם הרבה פועלים והם  - הוריי עבדו בחקלאות. כשרות שבת וחגים, בבית שמרו על מסורת. שישה אחים ואחיות, גדולה
מרחק עיר שהייתה ב, לאחר מכן נרשמתי לתיכון במונקטש. למדתי ארבע שנים בבית הספר העממי באסיין. פיקדו על העבודה

, גם בשבתות למדנו. חילקו אותנו לקבוצות - בתיכון כל תלמיד לפי דתו היה לומד את מקצוע הדת. של עשרות קילומטרים ברכבת

  . לאחר שסיימתי את התיכון סבי שלח אותי ואת אחי ללמוד את מקצוע החקלאות כיוון שאבי חלה מאוד. אבל לא חויבנו לכתוב
  

  חמה י על קורותיך בזמן המל/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

  
, אני בהשגחה פרטית. יחידות 4- חילקו אותנו ל. בחורים בני גילי 800- גויסתי לפלוגת העבודה ביחד עם עוד כ 1940בשנת 

למדים שקיבלנו הוספנו סרט . יחידה שלא נשלחה לחזית אלא הועסקה בעבודות שונות בתוך הונגריה, 411/2נשלחתי ליחידה 

  .צהוב שסימן אותנו כחיילים בכפייה
והעבירו אותם למפקדות עד שחיסלו את המשרדים בערים הקטנות , בהתחלה עבדתי במשרד במונקטש מספר שבועות

בקושיצה נשלחה היחידה ביחד עם יתר הצבא ההונגרי ללימודים עיוניים . המרכז של האזור שלנו היה קושיצה. במקומות מרכזיים
  . הוציאו אותנו משם מהר ושלחו אותנו לעבודות כפייה, מכיוון שיהודים לא קיבלו כלי לחימה. לעבודה באסתר גומטבור

באחת . ובין עבודה לעבודה חזרנו לקושיצה, בכל פעם נשלחנו למקומות שונים ועבודות שונות, פלוגה נודדת הפלוגה שלנו הייתה

אדם שהיה ידוע ', וסגן אלוף מילאקוביץ, כתוצאה מהלשנה נתפסנו. הפעמים שהגענו לקושיצה רצינו להסתנן לעיר ולבקר קרובים
בכל פעם . כשהרגליים בקושי נוגעות ברצפה, הידיים ותולים על העץ קושרים את - שפט אותנו לשעתיים של תלייה, באכזריותו

  .זה היה עונש אכזרי ביותר. ואז החזירו אותו לעץ, העירו אותו, הורידו אותו, שמישהו מאיתנו התעלף
י צבא באותה תקופה הונפקו לאנש. הגעתי מדי פעם לעזור במשרד של מפקד היחידה, מסודר ויודע לעבוד, בגלל שהייתי משכיל

ומתוך הרגשה לא טובה שהייתה לי גנבתי שניים חתומים וריקים ללא שם ושמרתי בסתר לעת , אישורים לעבור ממקום למקום
  . הצורך

הייתי הולך . דוורות -גם שם הייתה לי עבודה מיוחדת. סלילת כביש על הר גבוה -ת מעבודות הכפייה הייתה בטרנסילבניהאח

למרות שקיבלתי אישור . באותה תקופה גם נודע לי שאבי נפטר. ומחזיר אותם בערב, אר בבוקרברגל ומעביר את המסמכים והדו
  .ועד היום איני סולח לעצמי על כך, הדרך הייתה ארוכה ופספסתי את לווייתו של אבי, לחזור הביתה

  . ומי שלא עבד לפי ההוראות נענש בנוקשות, השמירות היו צמודות, העבודה הייתה קשה

סוף המלחמה החליטו לאסוף את כל היחידות של היהודים לבודפשט ומפקד היחידה מצא עבורנו מקום לגור ולישון בתוף לקראת 
אחד . המשכנו כך לעבור ממקום למקום בתהלוכה מוזרה של חיילים לבושי סחבות וסרטים צהובים. מבנה של בית ספר יהודי ריק

הפעמים את המפקד של היחידה לשעבר שהיה בקשר טוב איתי בגלל ופגש באחת , החברים מהפלוגה ניסה לברוח ונתפס
כשהגעתי אליו באותו . המפקד התעניין בי וביחידה וביקש מהמפקד הנוכחי דאז לשלוח אותי אליו בליווי נשק. העבודה במשרד

תי למחנה וסיפרתי חזר. ערב הוא סיפר לי שניתנה הוראה לשלח את כל היהודים להשמדה אז שאנחנו צריכים לברוח ולהסתתר
נשכבנו על פחי הרכבת ואחזנו , יחד עם חבר ברחנו בלילה. אבל חששנו לברוח כיוון שלא היו לנו תעודות, לחבריי את הבשורות

  .הורדנו מחבל הכביסה בגדים ללבוש ולא ידענו מה לעשות ,בסביבות השעה שש בבוקר הגענו לבודפשט. בה מלמטה

ובאותו זמן עבד בקונסוליה השוויצרית ואחד מתפקידיו היה להנפיק אישורי , שברח מהיחידהגם חבר  - פגשנו שם מכר, למזלנו
קבענו להיפגש למחרת ואת שארית היום העברנו במסתור , אישורים כאלה והוא הסכים 100ביקשתי מהחבר שינפיק לנו . מעבר

חילקנו את . הפעם בסכנה גדולה עוד יותר, ולמחרת כבר קיבלנו את האישורים ושבנו באותה דרך לבסיס. בתוך פחי הזבל
שהיה בעצם מקלט " בית חולים זמני"לחברי ולי נודע על . נשלח למאוטהאוזן, מי שלא ברח. האישורים וכל אחד ברח לדרכו

  .מן המניין" חולים"בעזרת האישורים הצלחנו להיכנס כ. הסוואה ליהודים

הייתי חדש במקום ולא ידעתי לאן לברוח ". כל הגברים החוצה"בקריאות  SSלילה אחד פשטו חיילי  -אך גם שם המצב היה קריטי
כשעברה שם אישה . נכנסו לחדר והתקרבו למיטתי SSחיילי ה. אז נשארתי במיטה מכוסה בשמיכות שזרקו עליי חבריי לחדר

הגרמנים ". תשחפ" - חכמהוזו ענתה לו ב? אחד החיילים שאל אותה איזה חולים שוכבים כאן, הלבושה בחלוק לבן בתפקיד אחות
  .הגברים שנלקחו נרצחו בירייה עוד באותו ערב. נבהלו ומייד הסתלקו מהחדר

 - במהלך שהותי בבית החולים הזמני. כבשו הרוסים את האזור שלנו וכך נסתיימה השואה עבורי, 18.1.1945-ב, לאחר כשבועיים
  .דבר זה עזר לי מאוד בהמשך. יכלו לקום ולדחוף נהגתי לחלק אוכל לחולים האמיתיים ולזקנים שלא -בית לכנטר

  



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

ואני יודע , לנואני ראיתי אותך איך פעלת כדי לעזור "אחד מהחולים הזקנים בבית לכנטר פנה אליי עם פינוי בית החולים ואמר לי 

תוך כדי לימוד , כך קרה שזמן קצר לאחר המלחמה התחלתי לעבוד מפלגה". שמקומך איתנו במפקדה הסוציאל דמוקרטית
יום אחד בדרך לעבודה פגשתי אישה שהובילה אותי למידע על משפחתי וכך נודע לי על אחיי ששרדו ועל אמי שנפטרה . המקצוע

  . לאחר השואה

לאחר מכן . ואני החלפתי גם, פחתי הסתתרה תחת ניירות מזויפים לשם קובאץמכיוון שכל מש. שפטיםלמדתי עריכת דין ומ
הצלחנו להשיג , עם פרוץ המהפכה ההונגרית. גרנו בהונגריה ושם נולדה לנו בתנו הבכורה יהודית, רבקה קראוס - נישאתי לאגנס

  .1957ויזה ועלינו לארץ בראשון לנובמבר 

  

  בארץ י על חייך /נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

 ):לדורות הבאים
  

לאחר כמה זמן התחלתי לעבוד במשרד מבקר .ל לזמן קצר"בארץ למדתי שבע חודשים באולפן ולאחר מכן התגייסתי ושירתי בצה

כיום יש לי . לאחר מכן נולד בני השני איתן. שהיו שטנים מהחוקים בהונגריה, חוקיםלשם כך נדרשתי ללמוד את כל ה. המדינה

  .שמונה נכדים ושתי נינות

אסור לעם ישראל לאבד את הזהות . העם שלנו לא צריך להיות מפולג אלא מאוחד. הדבר הכי חשוב בבניין הארץ הוא האחדות

  .כי זה מה שמייחד אותנו כיהודים, שלו

  

  

  רבקה כרמלי: ראיון

  2011מרץ , כפר סבא


