
 

  "ְ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

  מרקוביץ :שם משפחה

  

  חיים :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  מרקוביץ  :איתו נולדתישם משפחה 

  

 Markovitz בלועזית

  חיים  :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Chaim בלועזית
                                          

:                     מין

  זכר

   :לידהשנת 

1926 
  יאהווד :לידהעיר 

  

 Iood בלועזית
                                           

  הונגריה  :ארץ לידה

 
  שמואל מרקוביץ :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  בלה טסלר :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
 יאהווד: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  הונגריה  :ארץ המגורים Iood בלועזית

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 בית ספר יהודי

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  מורה לתלמוד

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

 
  

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

                                                                                       
  בוניהד :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  Bonihad בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  בלועזית
  

 חווה בכפר סמוך לבודפשט :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                             

 :  תאריך השחרור
25.12.1944 

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

 
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  בוניהד

  ממתי עד מתיציין , במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 1946יוני 
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
  

ילו זמן קצר אספו את היהודים בגטאות והתח תוך. נכנסו הגרמנים להונגריה 1944למרץ  19-ב .בילדותי גרתי רחוק מבית הוריי

, הצבא האדום התקרב להונגריה והאדמירל הורטי תכנן להינתק מהברית הגרמנית ולחבור לבעלות הברית. המשלוחים לאושוויץ

. לאושוויץ ת המשלוחיםה על הפסקלעזרה לצבא הונגריה והור 40עד  18הגברים היהודים בגילאי ולשם כך החליטו לגייס את כל 
כל  29.12.1926סים כיוון שלמזלי תאריך הולדתי הוא גם אני הייתי בין המגוי. וד הצבאסו לפלוגות עבודה בפיקהיהודים גוי

  . 18שנחשבתי באותה עת לבן 

המכסה היומית . עבדתי בהעמסת פחם לאוניות. ה שנשלחה לעיר מוהאץ בדרום הונגריהגויסתי לפלוגת העבוד 1944למאי  15- ב

, על כל מריצה קיבלתי פחית מאחראי העבודה. מטרים 300המרחק מעמדת הפחם ועד לאונייה היה . מריצות ביום 70הייתה 

בספטמבר הועברה הפלוגה שלנו  1-ב .אז סיימתי את העבודה היומיתיות פח 70ובתום המכסה נתתי לאחראי לספור ואם היו 

ר הפלוגה היה קצין הונגרי "רס. במרתף של מפעל שמן התאכסנומייד ביום הראשון להגיענו העיר הופצצה ואנחנו . לבודפשט

  . לו חברים יהודים הוא היה חקלאי והיו. האחרים בסגליולה שהתנהג אלינו יפה יותר מכל המפקדים 'בשם וגלר ג

בפקודתו . לשליט הונגריה" צלב החץ"ראש מפלגת , לאוקטובר הדיחו הנאצים את הורטי ומינו את האנטישמי פרנץ סלשי 15- ב

ר וגנר שכנע את "למזלנו הרס. ודיות ברגל לגרמניהיהוניתנה פקודה לשלוח את פלוגות העבודה ה, נרצחו אלפי יהודים ברחובות
אני , אוביל אתכם לגרמניהאני לא : הוא אמר לנו. כל אנשי הסגל לחזור לבתיהם על מנת שהוא יקבל את האחריות על הפלוגה

  . פלוגות הדרך לגרמניההוא ידע שהכוונה היא לחסל את אנשי ה. ם עבודה בחוות הקרובות לבודפשטאמצא לכ

. הוא פיזר אותנו למספר מקומות, מקום לנוח בור וגנר חיפש עבורנו "הרס. אמבק'ותוך לילה הגענו לכפר ז, יצאנו ברגל מבודפשט
נחנו קצת מההליכה ומהגשם שלא פסק כל . הספר המקומיסו לעליית הגג של בית אנשים שנכנ 30-אני הייתי בקבוצה של כ

טה בדקירות כידונים מוקדם בבוקר עלתה לעליית הגג קבוצה של חיילים גרמנים עם רובים וכידונים והשליכו אותנו למ. הדרך

הם העמידו אותנו בשורה צמוד . לא ידענו שבבית הספר מתחתנו חונה פלוגת חיילים. הצלקת על פניי היא משם!. תוקריאות לרד

אלו ", ר וגנר לבוש במדי הצבא ההונגרי והתחיל לצעוק על החיילים בגרמנית"ברגע האחרון הגיע הרס. לקיר וטענו את הרובים

הוא מצא לנו עבודה , כהבטחתו. נו מהמקוםקלומייד אסף אותנו והסת!"  םאתם לא נוגעים בה, האנשים שלי ואני אחראי עליהם

שהרי לא , אוכל כמעט לא היה אבל ידענו להעריך את מזלנו. בכל החוות היו חברים גברים שגויסו לצבא ההונגרי. בחוות בסביבה

  .הובלנו לגרמניה להשמדה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  
אנחנו שוחררנו ומיד התחלנו ללכת . החיילים הרוסים בדרכם לכתר את בודפשטלדצמבר הגיעו לאזור ראשוני  25- ב

לא חלפו שבועיים וכל . כך תוך מספר מים אני ושלושה חברים שלי הגענו חזרה לבונהד. כל אחד לכיוון שלו, ברגל,הביתה

יצאנו ברגל לכיוון . ר את המקוםהיהודים בעיר קיבלו מהרוסים הודעה שהגרמנים מתכוננים להתקפת נגד וכדאי לנו לעזוב מה
  .שם היו לי אח ודודה, יוגוסלביה על מנת להגיע דרכה לרומניה

הרוסים הקימו גשר ארעי אבל שמענו . כדי להגיע ליוגוסלביה היינו צריכים לעבור את הדנובה אבל הגשר הופצץ על ידי הגרמנים

חורף היה בעיצומו אבל החלטנו להסתכן ולעבור את הדנובה ה. שהם תופסים שם כל מי שעובר על הגשר ולוקחים אוות לעבודה
שמענו אותו מתפוצץ וידענו שנפילה לתוך המים היא קיפאון , רצנו על פני הקרח. לפנינו היה קילומטר של קרח. הקפואה ברגל

משם  .ביוגוסלביה שמענו לראשונה על התופת של מחנות ההשמדה. הגענו לגדה השנייהקום למקום עד שדילגנו ממ. למוות

עלה לארץ הוא כבר , ר לא היה איתה כשהגענואחי כב. קצת אכלנו וקצת ישנו עד שהגענו לדודתי, המשכנו ללכת ברגל לרומניה

  . ישראל

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  

 1963בשנת . עם פרוץ מלחמת השחרור גויסתי והפעם לצבא הגנה לישראל, עליתי גם אני ארצה, 1946 ביוני, מאורח יותר

שבזכותו  יולה'ר וגנר ג"סשהאות יוענק לרואני כתבתי ליד ושם וביקשתי , מדינת ישרא החלה להעניק את אות חסידי אומות עולם
  .מנם האות הוענק לווא. ניצלנו

וא שם ה. רטים על מה הוענק האות לסבא שלונכדו של וגנר החליט לנסוע לביקור בישראל במוזיאון יד ושם ולשמוע יותר פ, לימים

למחרת הוא הגיע אליי ". אני הנכד של וגנר" -ובאחד הימים קיבלתי טלפון, מצא את המכתב שלי שבו השארתי את כתובתי
  . א איתנו לכיוון גרמניהם וגנר אך לא יצבוקסי היה יחד איתי באותה פלוגה ע. חברי בוקסי ואני חיכינו לו יחד. לכברי

  

  

  כרמית הובר: ראיון

  2013דצמבר , כברי


