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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  זמל

   :שם פרטי

  מרטה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה                                   

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  וייס

                                              בלועזית
  

Weiss 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  מרטה 

   בלועזית
 Marta                                         

:                     מין

 נקבה
   :ידהלשנת 

1930 
  :  עיר לידה

  רקושפלוטה

       בלועזית
Rakospalata                                           

  :ארץ לידה

 הונגריה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יונה וייס

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 שטיינר ) רגינה(רוזי 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  רקושפלוטה

  בלועזית

Rakospalata 
 

  :ארץ המגורים

 הונגריה

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

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   :  קומות מגורים בתקופת המלחמהמ
  גטו בודפשט הונגריה, רקושפלוטה                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית גטו בודפשט : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

             Budapest ghetto                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                              רקושפלוטה         :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  רקושפלוטה  

  ציין ממתי עד מתי, והיית במחנות מעצר בקפריסין במידה

  

  :עליה שנת

  

1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " קורטיבט"



 

  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                                                                                                                                         

היו לי מעט חברות . שנים 4-יחד עם הורי ואחי הרווין שגדול ממני ב, עם גינה,גדלתי בבית פרטי. אני זוכרת עצמי כילדה רגילה

. הבית היה בית מסורתי. בובות וכל המשחקים הרגילים של ילדות בגיל הזה, מחבואים, תופסת, קתי הרבה בקפיצת חבלושיח

אימא הייתה . הייתה קהילה יהודית והיינו מעורבים בה. אימא מבית דתי אבל אבא לא ושמרנו כשרות ובחגים הלכנו לבית כנסת

המגרש שלו היה ליד פסי הרכבת והוא היה מוכר למקומות . חם להסקהעקרת בית ואבא היה שותף במגרש עצים ויצירת פ

  . ינטות ופלפל ממולא'פלצ, )פירה מערמונים(ליום ההולדת אימא תמיד הכינה גסטיינה פירה . קטנים יותר שמכרו לאנשים
יתה לנו עוזרת שגרה הי .הוא למד חשמלאות. לא היה לי קשר מיוחד עם אחי מכיוון שהוא היה בודד והשקיע יותר בלימודים

רצו לרשום אותי לגימנסיה אבל נאסרו לימודי יהודים בגימנסיה ולכן למדתי . התחילו ההגבלות ליהודים 1942ב .אתנו

התחילו הגבלות על מסחר ואבא נאלץ להפסיק לעבוד הוא בנה נול  .ס ברמה נמוכה יותר מגימנסיה"שהוא בי POLGARIYב
. התחילו ללכת עם טלאי צהוב ואסור היה ליהודים ללכת למקומות ציבוריים 1943ב. למכור והחל לארוג שטיחים אבל לא הצליח

באותה  .בכלל אני לא זוכרת את לחץ התקופה אלא יותר נקודות וסיפורים. אני זוכרת שלבית ספר עדיין רכבתי עם אופניים

נלקחו  1944-ב. או פעמיים בשבוע לכביסהתקופה אסור היה לנו להחזיק את העוזרת בביתנו ואז הגיעה אלינו אישה פעם 
משפחה . כ החליטו שהיהודים צריכים להצטמצם במגורים והכניסו אלינו עוד משפחה"אח .הצעירים למחנות עבודה וגם אחי נלקח

אחד שישמש כקליניקה ואנחנו חיינו בשני החדרים  -הם קבלו שני חדרים . של רופא שיניים שהגיע יחד עם הוריו המבוגרים

  .אחריםה
  

  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

רופא . באותו לילה הגיעו הגרמנים וקראו לכולם לצאת ולקחת אתם רק תיק אחד, פחדתיאני זוכרת שישנתי עם ההורים כי 
הוא ניסה גם לדקור את עצמו במספריים בלב אבל לא הצליח להרוג את עצמו . השיניים נכנס לחדר של ההורים שלו והרג אותם

א פחדתי ודאגתי לאבא כי הוא עבר נור. תיאני לקחתי אתי תרמיל גב ובפנים שמלה שאהב, אותנו הוציאו מהבית. ולקחו אותו

כנו כל היהודים הל .בקשתי ממנו שייתן לי לעזור לו אבל הוא לא הסכים, תקף לב שנתיים קודם וראיתי אותו סוחב מזוודהה
גם הדוד . העמידו אותנו בתוכו וישבנו וחיכינו, המגרש היה תחום באבנים כמו גדר. בשורה ברגל עד למגרש ליד פסי הרכבת

פתאום הכריזו כי משפחת  .מכיוון שהם היו ציונים וכנראה התחבאו ולא היו בבית ,והדודה שלי היו שם אבל הילדים שלהם לא

מכיוון שהילדים של הדודים לא היו . ל הילדים צריכים לבוא ולעלות על משאית שנוסעת לבית קסטנרעם כ) הדודים שלי(רייך 
העלו אותנו על משאית וראינו כי את יתר . מפתיע איך ילדה מסכימה לעזוב את ההורים. אתם הם לקחו אותי ועוד ילד אתם

   .יותר התברר כי זו הרכבת לאושויץאז לא ידעתי אבל מאוחר . יהודים כולל ההורים שלי העלו על הרכבתה

יום אחד הגיעה לשער האישה שעבדה . ואז נפסקה העלייה ונשארנו שם. בבית קסטנר רכזו את היהודים שתכננו לעלות לארץ

יום אחד הופיע אחי בבית . לא ברור איך ידעה שאנחנו שם. י'קורונצ היה שמה. אצלנו ככובסת ובקשה שיקראו לי וזרקה לי אוכל

הגרמנים שמרו על . בבית קסטנר היו קומות של מיטות ומים קרים בחצר בשוקת. ר לאחר שברח ממחנה העבודה שהיה בוקסטנ

   .השער וכשהרוסים התחילו להתקרב הגרמנים ברחו וההונגרים תפסו את השמירה על הבית
את הזקנים והילדים הכניסו לגטו  .הבאחת הזקנים והילדים והיתר בקבוצה השניי ,יום אחד קראו לכולם וחילקו לשתי קבוצות

יום אחד . הייתי יחד עם הדוד והדודה. צפיפות נוראית, בגטו בודפשט היה מצב קשה. ודפשט והצעירים נשלחו למחנות ריכוזב

ושוב החלטתי , נכנסו שני צעירים מחופשים לגרמנים ואמרו לנו שהם רוצים לעזור ואם יש ילדים שרוצים לעזוב אתם שיבואו
. הם אמרו לנו לעקוב אחריהם אבל לא להתקרב שלא ידעו שאנחנו יחד. ב את הדוד והדודה ויחד עם עוד ילדה הלכנו אתםלעזו

היה , כמעט ולא הכרתי את העיר. וחצי 13הייתי בערך בת , ראקושפלאטהעלינו על חשמלית שהחזירה אותנו להלכנו אחריהם ו

  . ךלילה וחוש
הילדה השנייה ושוב המשכנו ללכת והגענו לבית של האישה שעבדה אצלנו ככובסת והיא  הם דפקו והכניסו את, הגענו לבית

יום אחד כשהגיעו . בהמשך גיליתי שגם אחי נמצא באותו בית. ובן 20ו 18היו להם שתי ילדות בנות . הסתירה אותי במרתף

השכיבה אותן אחת ליד השנייה על הספה , הרוסים לעיר האימא פחדה שימצאו את הבנות וייקחו אותן ולכן הורידה אותן למרתף

אחי בזמן הזעקה קפץ לתוך חבית . מעליהן שמו כריות ואני שכבתי עליהן כדי שאם הרוסים יכנסו הם יראו רק ילדה קטנה וילכו

   .של כרוב והתחבא שם

  



 

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

  

אחי מיד לאחר . הייתי מלאת כינים והדודה עשתה לי טיפול בחומץ ונפט, לאחר המלחמה הדוד והדודה הגיעו ובאו לקחת אותי

בשלב מסוים הגיעה אחת הבנות . וכולנו חזרנו לשם יחד עם הדודה והדוד קן את הרעפיםית, השחרור הלך לחפש את הבית שלנו
עבדתי שם וחיכיתי . זו הייתה חווה חקלאית שגדלו בה פירות וירקות. החלטתי ללכת להכשרה ליד בודפשטו והבן של הדודה

וצה והשם נשאר כינוי שלי עד 'צ –" חתולה"בשלנו שם ריבות ויום אחד ראו אותי מלקקת את הכף ומאז קראו לי . לתור לעלייה

וינט לבדוק אם מישהו שמע 'כל היום הייתי הולכת לג. 16י בת התחתנו כשהיית, הכרתי שם את מי שהפך לבעלי הראשון. היום
   .משהו על ההורים שלי

בעלי היה ציוני וחברים שלו סייעו לנו  לחצות . כיה באופן לא לגאלי'הגעתי יחד עם בעלי לצ. יתה באופן חצי לגאלייהעלייה לארץ ה

  .שם עלינו על אונייה והגענו לבת גלים. את הגבול ולהגיע לצרפת

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

גם אחי הלך . דירת חדר עם שירותים משותפים ושם נולדה הבת שלנו, בארץ קבלנו מהסוכנות דירה קטנה בקרית חיים

כ הכיר את חברתו "אח, הוא בא אלינו וישן על מטה מתקפלת וזה היה לא נוח ואז הוא עזב . ה לארץעבר לקפריסין ועל, להכשרה

 חדרים שניאנחנו קבלנו דירה גדולה יותר של . זהחד הוא נפצע וקבל טטנוס ונפטר מיום א. והם התחתנו וגרו במושב בית חנניה

אני . רה לקיבוץ פרוד שם הייתה משפחתו של הגרוש שלילבית ספר התגרשתי והבת עב והבת הלכה לגן ולפני שהיא נכנסה

ם "רמבית החולים כשסיימתי לימודים התקבלתי לעבודה בב. עברתי לגור אצל חברה והתחלתי ללמוד להיות אחות בנווה שאנן
דירת חדר עם שירותים , בארץ קבלנו מהסוכנות דירה קטנה בקרית חיים. שנים המשך עשרבמחלקת ילדים ועבדתי שם 

  . משותפים ושם נולדה הבת שלנו

שנים  שלוש נקראתי כך כל השנים בארץ ולפני. כשעלינו ארצה רצו לתת לי שם עברי ומכיוון שלא היה לי החליטו לקרא לי מרים
   .החלטתי לחזור לשם המקורי שלי מרתה

האנשים שם שאלו מה אני רוצה . וראקושפלאטה ובאנו לבית שלנל משפחתי יחד עם הילדים והגענו ללפני מספר שנים עשינו טיו

וליד המטבח  לחדרעברתי מחדר  ".כאן היה המטבח וכאן מזווה: "ואמרתי שאני רק רוצה להיכנס והתחלתי להסתובב ולומר בקול
אני נזכרת עוד בסבא וסבתא שגרו בכפר בגבול עם סלובקיה וכל קיץ הייתי  .ואז סיפרתי לאנשים שם שזה היה הבית שלנו. בכיתי

ובאמת הוא מת  "אותי ותיקחמכאן לא : "בקרנו גם שם ואנשים ספרו שבזמן המלחמה סבא חיבק עץ גדול ואמר. ה אצלםמבל

  .לסחוב סלים ואנשים צעקו עליו שאסור כי הוא יהודי הלאישהבן שלי רצה לעזור  ,כשהיינו בכפר .שם

הבן מוזיקאי מנהל ווקאלי באקדמיה  .בוץיוגרה בק הבת הגדולה שלי היא מפיקת אירועים .נינים שמונהנכדים ושמונה יש לי 

אני רוצה  .לאחרונה הפסיקה לעבוד ועוסקת בהתמקדות בטיפולים אנרגטיים, שלים והבת הצעירה עובדת סוציאליתלמוזיקה בירו

  .שאר בזיכרוןי כרו את הדורות הקודמים כדי שהכללהעביר לדורות הבאים מסר שיהיו חזקים ושיז
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