
 

  "ְלדֹורֹות"   
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                            

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  דני :שם פרטי  הורנסקי :שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך      

  קוגלר: איתו נולדתישם משפחה 
  

 Kugler  בלועזית
 

  אגון:איתו נולדתישם פרטי 
  

 בלועזית
Egon 

:                     מין

  זכר 
  1933 :לידה שנת

 
 סלובקיה :ארץ לידה Bratislavaבלועזית  היסלבטבר:  עיר לידה

 אמיל קוגלר:של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  נקה ואידה'ג :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  סטופווה: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
  

 Stupava בלועזית
  

  סלובקיה:ארץ המגורים
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  תלמיד

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  

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

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

 
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

 בלועזית
  

  Smolenitze:אדם חופשיהמקום בו נודע לך כי הנך 

 
 

  1945מאי :  תאריך השחרור
 

  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

  
 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

Tarnava 
  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  
1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  
 טרנסילבניה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

יש לי מעט זיכרונות מהגיל , הבארנו בסלובקיה בעיר שנקראת ברטיסלג, 8בן  אז הייתי .1942עד חורף  יואח גרתי עם הוריי

 שמתרחשהמידע על מה  עלא הגי חייתימקום בו אבל ל, למחנות עבודה שיהודים נלקחיםאני זוכר שזה היה ידוע . הזה

הנאצים לא נכנסו לסלובקיה עד שלב מאוחר במלחמה כי  אך מחנותהגעה לל תעצמם נפשי תהיהודים הכינו א. במחנות
כל אחד קיבל תעודה בצבע  ,והשאר מוינולקו והיהודים הלא רצויים ס כל- הסלובקים התחילו לעשות כבר את העבודה בשבילם

בעל  לדודתי היה. נוחנות בעיר המקומיים ולהוריי הייתה םסוחריזה הגיע ל - צבע אדוםתעודה בההורים שלי קיבלו  .אחר

  .התעודות שכולם שאפו לקבל, הם קיבלו תעודות לבנותשמקצועו היה רופא שיניים ו

 ,לשם שולחים אותיש מה הסיבהלא ידעתי , ילדהייתי . הבושלחו אותי לדודים שלי בטרנה מבית הספר אני זוכר שבזמן חופש

להגיד שהם ההורים שלי  התבקשתי ,להבדיל מפעמים אחרות, הפעם כשהגעתי אליהם. מבחינתי דבר שגרתי ורגילזה היה 

 צעיר מאוד ומכיוון שהייתי ביערות עם אחי תחבאתכננו לה הוריי .שם המשפחה של דודיי -ןמניו הואמשפחה החדש שלי הושם 

לכן להסתתר , סתייםרק כמה ימים של בלגן ואז זה י וחשבנו שיהי ,לא ציפינו למה שקרהאנחנו באמת . נשלחתי אל דודיי

  .נראה הפיתרון הטוב ביותרביערות היה 

והיו  ילדים מבית ספר אחר יו מגיעיםשיעורים ההלמדתי בבית ספר יהודי ואחרי  ,ספרהחדש בבית תלמיד ה הייתי בורנבט
, חוצהנהגתי להסתכל ה, חדרי היה ממוקם בקומה השנייה של הבית. כל יום קבועמסלול בהייתי רץ הביתה , מרביצים לנו

 .ביביבמה שמתרחש סתעניין לה
הייתי הולך לבית , שם לי טובהיה . הורנסקיל ושם המשפחה שלי שונהנוצרים  הוגדרנו םש, עברנו לסמולוניצה ביום בהיר אחד

עד אז הנאצים . אלו היו החיים החדשים שלי, והכול היה בסדרשנתיים  חיינו בסמולוניצה .אופניים בעירהספר ומסתובב עם ה

, ערות וחיסלו את כולםיהגרמנים נכנסו ל ,בבנקסה ביסטריצה ביערות חיוהפרטיזנים ש התקוממותלעד , סלובקיהל נכנסולא 

  .אלא רצחו את היהודים במקום בשלב זה הנאצים כבר לא שלחו אנשים למחנות. זה היה הסוף של היהודים בסלובקיה

  
  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
  

ההורים של אצל  והסתתרנולנו  סייעדוד שלי  ,1944זה היה אוגוסט . וחוהיהודים התחילו לבר הבינו את המצבכולם בשלב זה 
אף אחד לא ידע שזה ימשך , שלהם רק לכמה ימים מחסןר בחשבה שנשא משפחתי. סמולניצהב, חברה של אסיסטנטית שלו

מטר  3, קטןוהיה חשוך  המחסן. ומשפחה נוספת, דודיי, אני -אנשים 6, שארנו במחסן של המשפחהאנחנו נ. כך הרבה זמן לכל

  .וחצי חודשים 8 ,חימום או שום דבר אחרללא אוכל לחזירים וישנו על קש על מנת לבשל היה שם סיר גדול , מטר 3על 
, לראות מה השכנים שלו עושים לויכהיה כל אחד  ,ענפי עץ דקים עשויבין בית לבית היה גדר , היה רחוב אחד קטן הכפר כולו

 אחד היה לנו דלי ,הביאו גם לנו, אוכלכל ערב כשהיו מביאים לחיות . אסור היה לנו לצאת מהמחסןלא הייתה פרטיות כלל ו

ולכן  זה היה כפר קטן, ושובמאוד היה בחור עני  שחיינו אצלו כריהא, לא היה הרבה אוכל. אוכל ודלי אחד לעשות צרכיםל

אמת שלא ה, שבוע מדידוד שלי היה מביא לו כסף . ףמאיפה הגיע הכסאותו היו שואלים  אוכל אנשים לקנות כשהוא היה יוצא

היו  חושף אותנואם הוא היה . זה כבר היה מאוחר מדי, אותנו אצלו או לא משיך להחביאכך ברירה אם לה לכר כיה לאיתהי

  .עד סוף המלחמה אצלו אותנוביא הוא היה צריך להח ,גם אותו הורגים
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

היה בלגן שלם וכולם ברחו להרים כדי להגן על , קטיושות על הגרמנים וירויום אחד הגיעו הרוסים  ,יהשחרור היה פשוט לגמר

תצפית על  הייתה לנוו שבה הסתתרנו נהשם מצאנו מערה קט ,להסתתר בהרים נלךהחליטו שאנחנו גם  דודיי. עצמם מהטילים

 חזרה הרוסים היו בדרך אליהם ואז הנאצים הסתובבו. לכיוון מערב רחוראינו שהגרמנים בהתחלה ב. למטהשמתרחש מה 

נו שהגרמנים כשהב הבוטרנהחלטנו ללכת לכיוון  חנואנ. הבוובהמשך הרחוב טרנלכיוון הכפר שלנו , הרוסיםמזרחה לכיוון 

 ,היה לילה ואי אפשר היה לראות מי מתקרב. ואנחנו מהם נומאתהם פחדו  ,ראינו בדרך את הרוסים .חוזרים לכיוון סמולניצה

לא היה רעיון טוב ללכת הבנו שזה . ברוסית אבל היינו בטוחים שירגו אותנו מרוב פחד "יהודי יהודי" יחששו צעקתישלא  יכד

. איתו אנשים היה לו לקחת אסורה למרות שבולטרנו נלקח אותשפגשנו חייל . צרנו והמשכנו את ההליכה בבוקרעבלילה אז 
  . סמולניצהעד שחזרנו לבית שלנו ב יינו לכמה ימיםחבה רנוטב

ויום לאחר ואחי הגיעו למחנה עבודה  שהוריי קיבלנו מידע. יצלו מהשואהלשם הגיעו היהודים שנ ,רפאה שובדוד שלי פתח מ



 

יחים מתנועת הגיעו מהארץ של. לחזור לחיים, גידל אותי כבנו והתחלתי ללמוד ,דודי לקח אותי תחת חסותו. נרצחוכבר  מכן

כל הזמן סיפרו לנו על עליה  ,ץ ומחנות חורף שהייתי הולך אליהםמחנות קי ,התקיימו פעולות ומפגשים, "גורדוניה הצעיר"נוער 

  .בסופו של דבר עליתי לבדי. לארץ ישראל אך דודיי לא רצו לעלות

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, תך הציבורית או התרבותיתפעילו, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  
קבוצה של עליית נוער של  הוקמה. הייתי חודש ימים םש ,ליד חיפה, לאלמחנה עולים בקרית שמו 1949עליתי לארץ ב

ולאחר  היידגים ואז בחשמל ריחתכשהגעתי בהתחלה עבדתי בב. שדה נחמיהזה היום שאז שלחו אותי לחוליות ווסולבקים כ'צ

בנות  3 כיום יש לנו. רתאס, את אשתי הכרתי םש, הייתי בגרעין נחל יחד עם קבוצה מקיבוץ כנרת ,מכן התגייסתי לצבא

  .עדיין גרים בשדה נחמיהאנחנו ו נפלאות

  
  

  גליה ציוני: ראיון
  

  2013דצמבר , שדה נחמיה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אשתי והבנות שלנו, אני            כיום, אני

  

  



אשתי והבנות שלנו, אני          אבא שלי ואחי הגדול  אשתי והבנות שלנו

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אבא שלי ואחי הגדול

 


