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 ציין את שמו   במידה והיית במחנה עקורים
 (מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה, גרמניה ואיטליה) 

- 
 

   לאחר השחרור   ציין מקום אליו חזרת 
בית חולךים שדה אמריקאי באוסטריה, לאחר מכן  

 דברצן  ואזבודפשט 

 במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי 
- 

 עליה:  שנת
1951 

 

 ועלית באנייה, ציין את שמה במידה  
 אינו זוכר 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה  
 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: (
 
 

 .  1928-נולדתי בעיר דברצן שבהונגריה ב
 , הלנה ואחותי, שהייתה גדולה ממני, אדית.  בבית, אבי, יוסף, אימי  ההיינו ארבע

 ובנוסף הייתה לנו גם מטפלת נוצרייה שמאוד אהבתי. הייתה עקרת בית  יואיימ אבי היה סוחר 
דול  אלף היו יהודים. היה בעיר, בית כנסת קטן ובית כנסת ג  20-אלף תושבים כ 120היו לא מעט יהודים, מתוך  נו, דברצן,בעיר

 וכן בית ספר עממי ותיכון יהודים.  
   באזור היהודי, היו לנו מכרים טובים נוצרים אולם החברים הקרובים היו יהודים.   חתי לא הייתה דתייה, ולא גרנומשפ

היו מקרים של מכות, שגם אני חוויתי. מאחר ואלימות זאת  לא היה סמפטי להיות יהודי, ,  גם לפני המלחמה  אנטישמיות הייתה
 ל. ו פמקבל טיהיה לא , הדבר  למשטרהלא היה ניתן לפנות עם תלונה    ימת,, במידה מסותה מקובלתהיי

 היהודית.   ה לגימנסיהלכתי לבית הספר העממי היהודי וכן 
. המורה שלי היה אלוף העולם בהאבקות  ה בגימנסיהגנה עצמית מסגרת שיעורי  באגרוף למדנו . אחד מתחביבי היה אגרוף

שהתקיימה בברלין שבגרמניה. היטלר, שהיה בזמנו הקנצלר, היה צריך ללחוץ את ידו, בתור    1936 דה באולימפיאוניצח  
 המנצח הגדול על אף שהיה יהודי.  

צפו ליהודים עתיד  שבו למדתי  הבעקבות התקדמות המלחמה וההשתלטות ההולכת וגדלה של היטלר על אירופה, בגימנסי
יאפשרו ליהודים ללמוד באוניברסיטה מקצועות חופשיים (או יפחות יאפשרו מכסה קטנה של   לא בעתיד הקרוב שחשבו     שחור,
אותנו מקצועות של בעלי מלאכה. כריכת ספרים, צילום   לכן הוחלט בבית הספר ללמד ו  על פי שיטת נומרוס קלאוזיס)   –ם יהודי 
 ועוד.  

חוג לחינוך  "   ,מה שכונההונהג לא היו לימודים רגילים  בימי שבת, לא הייתה דתית וכך אמנם הגימנסיה הייתה יהודית, אך היא 
היו שניגנו בצורה מקצועית  להציגו ליתר התלמידים. אז לחקור אותו ו,  .  כל תלמיד יכול היה לבחור נושא שמעניין אותו " עצמי

 אני נתתי הרצאות על אומנות ואומנים.  ולכן הופיעו בימי שבת עם קונצרטים, 
 בעיקר שניים, שלושתנו היינו תלמידים היו תלמידים מצטיינים, בילינו וגדלנו יחד.  היו לי חברים, 

טרנסילבניה בשם באיה מארה  חבל כמו כן, המורה לציור היה לוקח את תלמידיו אחת לשנה, במשך שנתיים, לעיירת ציירים ב
)Baia Mare ( דית בדברצן היה מקום מאוד מיוחד וחשוב  הגימנסיה היהו. , היינו מגיעים לשם ובמשך מספר ימים מבלים בציור

   עבורי. 
 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב(גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

 ):למי עזרתהאנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי  ,או בהתנגדות בריחהב
 

והיה עלינו להתחיל  הופסקו הלימודים בבית הספר  לאחר שהונגריה הסכימה לשתף פעולה עם גרמניה הנאצית  בשלב מסוים  
   ללבוש את הטלאי הצהוב. 

  .גטו של דברצן מה שהפך ל, למעשה ללעבור לאזור מסוים בעיר תוך שבוע בערך   , כל היהודים, יום אחד, נשמע כרוז והתבקשנו
נוצרים, ולמסור  למכור שבוע הספקנו    באותו ומכרים  יקרי ערך  חלק מה  , לחברים  ופרטים  רובם  תכשיטים  שהיו בידינו, למזלו 

   הוחזרנו אלינו לאחר המלחמה. 
לאזור  מחוץ  שגרו  היהודים  עם  דירותיהם  את  להחליף  צריכים  היו  במקום  שגרו  יהודים  מספר  .  הלא  דברצן  של  בגטו  חיינו 

 חודשים. 
הצעידו ז'נדרמים  מכן,  לאחר   למפעל    הונגרים  היהודים  העיר   לבניםאת  בפאתי  היה בשימוש  היה  שלא  של המקום  היתרון   .

באזור שאנחנו גרנו בו במפעל גרו  .  בפינה אחת בשלו מרק,  לא עבדנו במפעל, רוכזנו שם ללא מעש קרבתו למסילת רכבת.  
ומכרים. לפעמים בערבים המורה לציור מהגימנסיה היה מלמד אותנו שרטוט תיאורי, שירטוט בשלושה    אתנו ,  ממדים חברנו 

 .  מאוחר יותר זאת אולי אחת הסיבות שבגללן הפכתי להיות אדריכל 



 

, מזה  י לשרוד הינו צריכים למסור לממשלה. הרבה מהם מסרנו אבל את חלקם שמרנו כד את התכשיטים והכסף שנותר לנו  
 .  בהמשך  חיינו ואכלנו
עיתונים באותם ימים, ולכן אף אחד לא ניסה  בהיה כתוב  לא . שום דבר קטסטרופלי  16חשבתי שאלו הם החיים בגיל אני זוכר ש

 . ובחוכמה  לברוח, הגרמנים היו פסיכולוגים טובים וידעו לעשות הכל בשקט
 פר ימים המקום התרוקן.  בהמות ותוך מסעם קרונות ללאחר מספר חודשים הגיעו רכבות  

אני ושני חברי    נכנסנו כולנו לאותה רכבת.  לעלות לרכבת   כשהגיע זמננולכן  יחד,    משפחתי וחברי היו כולם מאוגדיםכאמור,  
 הטובים נכנסנו ממש לאותו קרון. 

 וכך יכולנו להעריך את כיוון הנסיעה.  דרכם חדר האור  ך היו חריצים בהמות לא היו חלונות, א ל ת  ורכב  ו ת היומשום שהרכב
 מצאנו את עצמנו בעיר וינה.  כך שלב הבחנו כי הרכבת משנה את כיוונה וובאיזשהו  שעות נסענו בכיוון אחד מספר 

 שאר הרכבות נסעו לאושוויץ.  בדיעבד גילינו ש
 יק.  ועברנו רישום מדו נעלים. התקלחנו לפי עץ בתור  ים קבלו אותנו, נתנו לנו ביגוד וטגרמנ, ה בווינ

 .  , בהם התגוררנומחנות בתוך וינה והוכנסנו לבתי ספר  החלקו אותנו לשלושה או ארבע 
 משפחתי קבלה מקום בחדר התעמלות על הבמה. תפקידנו היה לתקן את נזקי ההפצצות באזור התעשייה של וינה.  

, בה היו  שלה  את וינה ובעיקר את אזור התעשייה   , מגובה רב  " הפגזות שטיח"הפציצו בשיטת  האמריקאים    , כל יום בשעה עשר
 מזקקות נפט.  

ו למקלטים  לרדת  ליהודים  אסור  היה  ההפגזות  הייתי  בזמן  שיהיה  לכן  כדי  ופירות  ירקות  וקוטף  לווינה  מסביב  לשדות  יוצא 
ם הגעתי הביתה עם  למשפחתי מה לאכול. הייתי גם קוטף עלי טבק, לאבי, אותם היינו מייבשים מתחת למיטה כל לילה. כל יו

 כיסים מלאים, אם היו תופסים אותי הייתי "מסיים את הקריירה". 
 מפנים את הפסולת ומתקנים את הנזק שנוצר.   ואנחנו היינו לאזור, היו לוקחים אותנו בחשמלית אחרי ההפגזות, יום יום, 

הצעירים ביניהם אני ושני חברי הטובים    למחרת, צב בבוקר של יום המחרת.  באחד הימים, נאמר שכל הצעירים צריכים להתיי
 עיר בדרום אוסטריה ליד הגבול עם יוגוסלביה (של אותם ימים).    ,איגן -אם -מהגימנסיה, כבר עשינו את דרכנו לעיר סנט אנה

ור  היו אמורות לשמש למניעת מעבר טנקים רוסים לעבר האז. התעלות,  הוטל עלינו לחפור תעלותו  ספר   ית שם שוכנו שוב בב
 שבשליטת גרמניה.  

 . לרוקן את המחנות בהם שכנו והתחילו להצעיד אותנו  תעלות, הוחלט מספר חודשים של חפירת לאחר 
. זאת הייתה צעדת מוות, ללא אוכל, ללא  מאוטהאוזן אזור מחנה הריכוז  עד   , יותר ממאה קילומטרהיינו כמאתיים אנשים. צעדנו 

לנו   ולא היו  ואכלנו תפוחי אדמה קפואים מהשדות שבהם עברנו. בבקרים היו  שתייה, היה זה חורף  ישנו על השלג  שמיכות 
 כדור הגיע לכיווני, ממש לאזור בית החזה.  י. באחד המטחים הרנדומאליים, מטחי ירי שכוונו באופן רנדומאל

לפגוע   ומנע מהכדור  עלי  ידעתי ממה. שנים חשבתי שהיה אבזם בחולצתי ששמר  לא  היה  בי ממש,  הרגשתי רק דם,  והדם 
 .  האמתית . רק שנים לאחר מכן גילתי מה הייתה הסיבה כתוצאה משריטה בלבד

בשוויץ.    ארמוןהיה זה לכבוד יום הולדת שמונים, חברי הקרוב מהגימנסיה הזמין אותי ואת החבר השלישי שלנו מהגימנסיה ל 
סיפר שהוא סחב על גבו את ילקוט בית  ואחד החברים  שם בילינו שבוע של יומולדת והעלאת זיכרונות. דברנו על צעידת המוות

במקומו, החבר היה גם הוא תשוש וסירב,    מהחבר השני לסחוב אותו מרוב תשישות בקש  הספר שלו, שם שמר על תעודותיו.  
פנה   בבקשה אז  ל,  אלי  אני הסכמתי  ה ואילו  את  כנראה  ילקוטסחוב  זה  היה  הכדור    ילקוט האבזם שעל  .  מחדירת  עלי  שהגן 

   . ופילג
ם החליטו לקחת עשרים  היה מקרה נוסף הזכור לי במהלך הצעידה. עשרים אנשים ברחו מהצעדה וכענישה קולקטיבית הגרמני

 בור הקבורה שלהם וירו בהם.   אחרים, לחפור
יתגלה.    מפעל ההרג  עבדו מאחר האמריקאים היו קרובים והגרמנים לא רצו שהדבר לא  כשהגענו למאוטהאוזן, המשרפות כבר  

 משא, עליהם העמיסו את הגוויות.   היו שם משאיות
 בוקר אחד התעוררו, והיה שקט. הגרמנים ברחו.  

 האמריקאים הגיעו למחנה ואנחנו פרצנו למחסני אוכל.  
שאני    הרגשתיאחרי שלא אכלתי שבועות.  היה זה כאמור  ,  ולאכול, אכלתיאני לקחתי קופסא גדולה של שומן, התחלתי לאכול  

לראות  עוד הספקתי  עילפון,  סף  כתוב    על  היה  שלו  המדים  דש  על  אמריקאי.  חייל  יוצא  וממנו  לעברי  אמריקאי מתקרב  ג'יפ 
 .  "קולונל כהן", באותו רגע איבדתי את ההכרה

  טיפוס   שאכלתי, מחלת  התברר לי שקבלתי מהשומן  התעוררתי כעבור שישה שבועות בבית חולים שדה של הצבא האמריקאי.
)Typhus ( .    כשהחלמתי היו  מן השמיכות הצבאיות שהיו בנמצא.  ,  בבית החולים היה חייט פולני, שתפר לי מכנסיים וחולצה

דברצן, לדודתי כדי להביא  אבי, מ   גם   יום הגיע ה דודתי בבודפשט. במקרה באותו  בית  הגעתי ל   האלה הבגדים שתפר לי שאיתם
, מצבי  תחילה  בעלה היה במחנה עבודה הונגרי. פתחתי את הדלת לאבי והוא לא הכיר אותי   באותו זמן . זאת משום שאוכל לה  

 .  קילוגרם  32, שקלתי הבריאותי היה מאוד ירוד 
 
 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   



 

  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה): חייךהביתה,  תך(השחרור וחזר
 

, שהיה  לבית ספר אחר  יהודים הנותרים בגימנסיה היהודית לא היו מספיק יהודים אז העבירו אותי עם יתר ה  .רצן דב חזרתי ל
. שם עשיתי מבחנים אקסטרנים ותוך שנה גמרתי את לימודי הבגרויות, ככה שסיימתי את לימודי כמתוכנן לפני המלחמה.  נוצרי

סיי איתי  גם שני חברי הקרובים שאיתם העברתי את שנות המלחמה  סיום הלימודיםמו ביחד  נסענו    וכך, שלושתנו, מיד עם 
 אדריכלות.  אה וביולוגיה ואני בחרתי ללמוד  חברי למדו רפו שט על מנת להתחיל לימודים גבוהים.לבודפ

נראתה   הקומוניסטית  והמציאות  ומאחר  המועצות  מברית  חלק  להיות  הפכה  הונגריה  המלחמה  הנאציזם,  לאחר  של  היפוכו 
 פלגה הקומוניסטית.  נרשמתי למ

לימודים,   של  שנים  שלוש  באוניברסיטה,  אסיפה  ב לאחר  נפסקיםהכללית  שלימודיהם  תלמידים  של  רשימה  ביניהם  הקריאו   ,
 הוצאתי מהמפלגה וכן הופסקו לימודי.   . כך אבי לא היה פועל, אלא סוחר שמשום   זאת. קראו בשמי 

  , עברתי את הגבול לסלובקיה.  החלטתי לברוח, וכך  אוכל לקבל משרה כאדריכל בהונגריה  שבעתיד גם לא קרה, הבנתי    כשזה
 ביחד עם גיסי.   , שהייתה אז צ'כוסלובקיה

, שהייתה מחולקת לארבע  הלווינבתקווה ללמוד אדריכלות. אולם כשהגעתי    הלווינבעזרת ארגון יהודי בשם "הבריחה" הגעתי  
שהאוניברסיטה נמצאת ברובע בשליטת  גיליתי   צרפת, ארה"ב, אנגליה וברית המועצות). אזורי שליטה, של ארבע מדינות העל ( 

המועצות  ש .  ברית  לאני,  עברתי  לכן  שם  ללמוד  פחדתי  המועצות  ברית  בשליטת  שהייתה  מהונגריה  אץ  גר עיר  ברחתי 
 גמרתי את לימודי האדריכלות. ו שבאוסטריה. בגראץ המשכתי 

שהיה פתוח מבחינתי. במשך שהותי שם    עניין לסגור  לבקר בסנט אנה אם איגן על מנת    מיד עם סיום לימודי, החלטתי לחזור
ארגז תפוחים. תפוחים    מצאנו בפתח האוכל שלנו תעלות כנגד טנקים בשביל הגרמנים, כל בוקר    נוימי המלחמה, כאשר חפרב

 .  י ואת חברי במהלך אותם חודשיםאלה החזיקו אות
  כאשר לפתע   בשדותרציתי למצוא את האדם שהיה מביא לנו את התפוחים על מנת להודות לו. הגעתי לשם והתחלתי ללכת  

רוסי. חשבתי שתופסים אותי על שברחתי מהונגריה, אבל מסתבר שללא ידעתי נכנסתי   שהיה נדמה לי  חיילים בלבוש  עלי קפצו  
  בשליטת הגרמנים ומאז המלחמה הגבולות השתנו ולמעשה עברתי גבול   ו היה האזור כולימים  גוסלביה. באותם  לתחומה של יו 

ובמשך שלושה ימים לא   מעצרסגרו אותי בבית  ולכן  היו בטוחים שאני מרגל בעבור ברית המועצות,   מצדם. החיילים  ללא ידעתי
איתי  אך דברו  אמת  דברתי  אותי,  לחקור  התחילו  ימים  שלושה  אחרי  שבכלל   .  העובדה  את  קבלו  לא  מהונגריה    הם  ברחתי 

בגר ואולמדתי  יהודי  שאני  ציינתי  החקירות  במהלך  ובקש    מעונייןץ.  סידור  מכיסו  הוציא  החיילים  אחד  ואז  לישראל  לעלות 
 שאקרא. קראתי ומיד שוחררתי ואף קבלתי כסף לרכבת חזרה, אך מעולם הצלחתי למצוא את איש התפוחים ולהודות לו.  

המעבורות ששמשו  עצים לבניית  סוכנות היהודית באירופה. תפקידי היה לבחור את העבדתי במשך שנה מטעם ה מכן,    לאחר 
 לעולים החדשים שעלו לישראל. 

משסיימתי את תפקידי עם הסוכנות היהודית, עשיתי טיול קטן באירופה, בקרתי באיטליה ובצרפת, שם הייתה לי גם משפחה  
 ואז מצרפת עליתי לישראל באונייה.  

 
 חייך  בארץ נא ספר/י על 

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

 
לא הספיק לעלות לישראל שכן נפטר  אולם אבי   אימי ואחותי כבר היו שם .  תל אביבחופיה של  עליתי לישראל והגעתי ל 1951-ב

 עוד בהונגריה מסרטן ריאות.  
 מהבית וכן מבית הספר שהיה ציוני, ככה שעלינו ללא היסוס. העלייה לישראל נטמעה בנו עוד מילדות, הציונות ו

ב בעברית  כטר עלה מרוסייה ולא שלט טו רכטר.  הכי טוב. ענו לי ששמו ר  האדריכל באותו שבוע שהגעתי לתל אביב, שאלתי מי  
נוסף    לאדריכל. רציתי להרוויח כסף אז הלכתי  מיד   וכששמע שאני דובר גרמנית שאותה גם הוא דיבר קיבל אותי לעבוד אצלו 

יקה   גרמנית שהיה  רק  רוצה  .  ודיבר  אני  מתי  אותי  שאל  שאל.  הוא  הוא  בארבע  למה  בארבע.  מחר  עניתי,  לעבוד,  להתחיל 
עובד   אני  ארבע  עד  רבשמונה  שתיים כטר אמראצל  עד  ומארבע  ככה    ה עשר-תי  אבל  בא בחשבון  לא  שזה  אמר  הוא  אצלך. 

   . משלי ת אדריכלולקנות דירה, להתחתן. בהמשך פתחתי משרד  י יכולתבדתי שנה שלמה. הרווחתי כסף, וע
 הכרתי כשעליתי ארצה.   אשתי ה להיות  יתאת האישה שעתידה הי

  וצעיריה דוברים כבר עברית.  קודם לכן בתל אביב שכבר עלתה מספר שנים   דוברת הונגרית אחרת משפחה   למשפחתי נודע על 
קחה על עצמה ללמד אותי  ל   15ה בזמנו בת  יתהוחלט שאלך אליהם ללמוד עברית. הייתי מגיע ואחת מבנות המשפחה שהי

לקונצרטים של    יחד   יםמנויים לפילהרמונית ומשום שאהבתי מאוד מוזיקה היינו לומדים עברית והולכ  שני   עברית. היו למשפחה
  ויר, ו אז חיילת ושירתה בחייל הא  החלטנו להתחתן. היא הייתה  19לגיל    ההגיע  בחורההתזמורת הפילהרמונית. כאשר אותה  

יצא ש שחי  רהאוויחיל    של  רבהוכך  אדריכל  היום  הוא  ילדים. אחד  שלושה  לנו  נולדו  אותנו.  שהיה   את לנהל  משיך  מתן    מה 
  22ונפל כשהוא רק בן    טייס בחיל האוויר, ארה"ב. ובן נוסף שהיה  בבוסטוןהרווארד אשר  י. השני פרופסור לפילוסופיה  משרד

)1987 (.   



 

 אני אוהב אותם מאוד, הם משיבים אהבה, והם מקור לנחת והרבה אושר.   נכדים ארבעה ם יש לנו היו
נקווה שתוכנית השמדה, שבה אין לנו אפשרות לדרוש את זכות    זוהי זכות גדולה להיות שותף להקמה והיווסדות מדינה משלנו. 

 קיומנו, לא תוכל להתקיים עוד.  
 

 פירוט תמונות נלוות לעדות, על פי מספר: 

אוסטרו  01 בצבא  כחייל  אדם,  של  אביו  הרשקוביץ,  צולם  -יוסף  הראשונה,  העולם  מלחמת  הונגריה, 
 באיטליה.

 ואביו של אדם, במרחצאות בדברצן.  הלנה ויוסף, אימו 02
 תמונה ימנית: מימין לשמאל: אדית, אחותו של אדם ואדם.   03

  תמונה שמאלית: מימין לשמאל: אדית, הלנה ואדם.
 . דברצן. 1933, 1932התמונות צולמו בסביבות 

 אדם בן ארבע. דברצן.  04
א  05 כיתה  בסיום  וכיתתו  בדברצן.אדם  היהודי  הספר  בבית  הקרובים    '  וחבריו  למורה  אדם משמאל 

 . ראשון מימין שורה שנייה ורביעי מימין שורה ראשונהשהעביר איתם את שנות המלחמה: 
 דברצן. . אדם ואימו, הלנה 06
הם עברו לבית חדש, בו  ,  לקראת תום המלחמהאדם ואחותו, אדית. כשהמשפחה חזרה לדברצן    07

 פני התצלום.  צולמה, זמן קצר לאחר חזרתו של אדם מהמלחמה.התמונה 
 . 07אחורי תצלום מספר   08
גראץ  09 באוניברסיטת  היהודים  הסטודנטים  מועדון  מול  כמאה  אדם  למדו  גראץ  באוניברסיטה   .

 . 1950אוסטריה,  סטודנטים יהודים בתקופתו של אדם. גראץ,
 . 1955שרה ואדם ביום חתונתם, תל אביב,  10
 . 1955שרה ואדם ביום חתונם, תל אביב,  11
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