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                                                                   בודפשט  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   1944מאי : תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   בודפשט : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  



 

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1949 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "מרתון"אוניית 

  

  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                                                                                                                                         

לא היינו משפחה דתית או  .י האח הקטןאני הייתו ,אחים ואחות אחת 4 היינו ,נפשות 7משפחה בת ל, "אולפר"נולדתי בכפר 

היינו ו, משפחות יהודיות פר קטן שלמסבכפר שלנו היו . התפרנסנו מנוומ ,בית חרושת לסודה תילמשפחהיה  .שומרת מצוות

  . חגיםבבעיקר , לעיתים רחוקותרק משפחות היהודיות האחרות ה נפגשים עם

  

 "ופיםצ"אחד מהאחים שלי היה ב. שם עבדה בחנות אצל הדודה שלנו, י עזבה את המשפחה ונסעה לבודפשטאחותי הגדולה רוז

  .גירשו אותנו מהכפר ,'או ג 'בכיתה בכשהייתי . וכבר אז הרגישו שהיהודים נרדפים

  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

 יאבי ואחד מאחי. משפחות 5יחד עם עוד  שם והיינו ,דודה שלנוה להתגורר אצלהלכנו  ,בודפשטגטו בל מהכפר גורשנוכש

  .ל המשיך את לימודיו"אחי לצי זו, וכאינסטלאטורל עבד כפחח "אחי יוסף ז ,המשיכו לעבוד בבית חרושת לסודה בבודפשט

, עד שאחי ואבי נלקחו למחנה עבודה, ל היה טוב ויפהווהכ, בודפשטל ה רוזי נלקחה לבית חרושת ללבנים קרובאחותי הגדול

 ,יום אחד. וכך היה, יהודיםוח רצלוד ודשהוציאו פקודה ל, בהונגריה התחלףכשהשלטון , 1944 טוברבאוק .ומאז לא ראיתי אותם

ירו לכל הכיוונים  הם. חיכו לנו הונגרים וגרמנים ,ברחוב, מחוץ לביתו, הוציאו את כל היהודים מהבתים ,קטובראוחודש באותו 

כולל אחי , ים שחיו איתנו בדירהשאנ 5ו הרגנבאותו יום  .מא ואחי יוסף קיבלו מכותיאו, שם  נהרגאחי לצי , ונתנו לנו מכות רצח

והחזיקו אותנו  ,מגודר עם מקלעים מסביבשהיה ו לשטח ענק נלקחנ, לאחר מכן. כולוהבית  ירימדי 21נהרגו  ,ובסופו של דבר, לצי

 ,לאחר כמה ימים יוסף נלקח למחנה עבודה. חדר לתוך הביתשריח הדם והגופות הרחנו את ו ,בערב חזרנו לדירה. עד הערבשם 

  . עם אמילבד , אניונשארתי רק 

  

, כשכל אחד עונד את הטלאי שלו צעדנו. והתחלנו לצעוד לכיוון הרכבות בבודפשט ,תכמה זמן הוציאו אותנו שוב מהבי כעבור

שאני חושב  ,מאיתוך כדי ההליכה אמרתי לא. כמו עדר הולכיםכשאנחנו , קהל שמסתכל עלינווב שומריםמסביב ב מוקפים ואנחנו

, הצידה לאט לאטזזתי ו, בכיסאותו את הטלאי ושמתי הורדתי . אני לא אמשיך ללכת לכיוון הרכבת ואסתדר לבדלכן ו ,שזה מסוכן

ואז , קהל הסקרןהסתכלתי כמו כל הבתוך ההמון ו עמדתי. נעמדתי וחיכיתי כמה דקות ושם, שהגעתי לקצהעד  ,קצתבכל פעם 

היה אב הבית . סיתי לישון שםערב התגנבתי לתוך הדירה וניב . מאיתה הפעם האחרונה שראיתי את איוזו הי ,ברתי דרכםע

 ,מהבית ים הייתי יוצאבבקר. לאביו לא גילהאבל הוא  ,חידי שידע שאני בביתה היוהוא הי, אבל הבן שלו היה חבר שלי, אנטישמי

מצאתי את עצמי וכך , מא נתנה לייהיו לי קצת כספים שא .הלכתי לקולנוע כדי להתחמםו, פחדתי שיבואו לחפש עוד יהודיםכי 

  . בזמן שאני מתחבא בקולנוע ובשירותים ,רואה את אותו סרט פעם אחר פעם

  

כדי שלא יתפסו  ,ברחתי משם מאוד מהר אני .ומישהו מהכיתה שלי זיהה אותי וצעק שאני יהודי, יום אחד הלכתי לקנות לחם

ידעתי איפה  ואני, עם הבת דודהיחד  בית החרושתאותו זמן עבדה ב אחותי .הבנתי שאני צריך להתרחק מבודפשטואז  ,אותי

אמרתי . ראיתי שוטרים מסתובבים בכניסה למפעל ,לאחר שבועיים. הסתתרתי אצלה מבלי שאף אחד ידעהלכתי וו, היא נמצאת

אותו קרוב . והחלטתי ללכת אליו, היה לנו קרוב משפחה שהתנצר כמה שנים קודם . והלכתי ,"מריח לא טוב"לאחותי שזה 

וב מצאתי את עצמי וש ,לי שהשכנים מתחילים לשאול שאלות לאחר יומיים רמז אך , יםלו במשך יומילהישאר אצלי משפחה נתן 

היה הגטו אני לא זוכר אם . כל כמה זמן הייתי נכנס ויוצא מהגטוו, התגנבתי לגטו למשך כמה ימיםחזרתי ו .מסתובב ברחובות

  .אבל הצלחתי להיכנס ולצאת כי הכרתי את המקום, מגודר

  



 

והצלחתי , החלטתי למצוא את הבתים הללו. מפעילים השבדים והשוויצריםאותם ש, בתים מוגנים שמעתי שישבאותם ימים 

עד שהופיעו שוטרים ונאלצתי  ,שלושה- גם שם הייתי שבועיים. היו שם הרבה ילדים ונתנו לנו קצת לאכול, להגיע לבית אחד כזה

הצלחתי אבל , שוטרים גרמנים 2-שהגעתי לרחוב נתקלתי בברגע ו, הצלחתי לברוח לרחוב דרך גדר נפולה ובית הרוס. לברוח

   .שם וראיתי שאני בין הילדים הגדולים ,הלכתי לבית מוגן נוסף. מהםגם לברוח 

  

בין הגרמנים שהתרחש ראינו קרב דרכם ו, חלונות לרחוב היו במרתף. של הבית המוגן היינו במרתףבאותו זמן היו הפגזות ו

, כדי לראות לאן הם הולכים עברתי במהירות לצד השני של המרתףו, מנים רצים לתוך החצר שלנוגר ראיתי שניפתאום . לרוסים

 2ראיתי ואז , מדרגות המרתף כדי להסתכל מה קורהעל עמדתי . שהם עולים על סולם כדי להתחבא באיזה בנייןואז ראיתי 

י כמה דקות שמעתי ירי ואחר ,הלכו לכיוון הגרמניםהרוסים . וסימנתי להם איפה הגרמנים מתחבאים ,חיילים רוסים עם תת מקלע

  . כפרס ונתן לי שוקולד ,אחד מהחיילים הרוסים בא אלי. ראיתי את החיילים הרוסים יורדים מהסולםו

  

, לתוך המרתף מיד ברחתי .וראיתי אווירון שמטיל פצצה מהשמיים ,יר אשעלהבויצאתי מהמרתף כדי לחתוך עצים אחר כך 

את  וזה המחיש לי, אבל ההדף העיף את הגרזן ואת העצים, יצאתי שוב כדי להמשיך לעבוד. ולאחר כמה שניות נשמע פיצוץ רציני

  .ואז הרוסים השתלטו על האזור,שלושה- הקרבות נמשכו עוד יומיים .הצלחתי להינצלהגדול שהיה לי כשמזל ה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

וסיפר  הואבעלה של אחותי חזר גם . ת שלההדודה שלי ואת הבמצאתי שם את ו, החלטתי לחזור לבית בבודפשטהשחרור אחרי 

ופשוט עבר  במח או בעיןבו הכדור לא פגע  ,מזלול. ירו בהם בראששם ו) בודפשטמרכז בהנהר ש(הדונה נהר שהוא נלקח לשפת 

יוסף היה  . כל השאר נהרגו במהלך המלחמהאבל ,חזרו לבית הדודה יוסף אחותי ואחי רוזיגם . ניצל וכך הוא, דרך הגולגולת

וכל  ,אחראי על אחיאהיה החלטתי שאני ואז , הלכנו לרופא והוא אמר שאסור לו לאכול. קילו 30ושקל בערך , מאד במצב ירוד

   .פעם הייתי נותן לו לאכול רק מה שמותר

  

שם , לכפר אולפרוהיינו נוסעים י קנה מוצרים גיס. לא רצינו להיות לעול על הדודה כי ,גיסי ואחי לדירה אחרת, אחותי עברתי עם

רת במכירות תי לעזור למוכתחלכתי למכולת וההל אז, רציתי לעזור לכלכלת הביתגם אני . את המוצרים תמורת מזון החלפנו

את אם אני רוצה לבדוק שאלה אותי היא ו ,לישראל קומות של נוער יהודי שנוסעעל משמעה  אחותי סיפרה שהיא . ובקניות בשוק

 שם  ראיתי .גבול יוגוסלביהב "בני עקיבא"ל והגעתי לדסק ש ,החלטתי לבדוק זאת. או להישאר בבודפשט ,ולעלות לישראלזה 

עם ו, היינו קבוצה מגובשת של כמה עשרות ילדים בערך בגיל שלי .והשתלבתי עם האנשים האחרים ,הרבה יהודים מתפללים

 שםמהעפלנו  1949בשנת ו ,הגענו למרסל בצרפתמאוחר יותר    .חגגתי בר מצווהושם גם , שנים 3בערך הייתי הקבוצה הזו 

  ". מרתון"ארץ באוניה ל

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

ו הישל היום שני החצי בו ,חצי יום עבודה סדר היום שלנו כלל. שם הייתי בערך שנה וחצי , ה"לכפר הרואונשלחנו ישראל להגענו 

עברתי עם חלק מהקבוצה אחרי כמה זמן . והיינו עובדים אצלם בעיקר ברפת ובקציר ,היינו מחולקים למשפחות. לימודים לנו

קיבלנו חדר  .התפרנסנוו עבדנו ברפתותשם ו ,לנחלת יצחקעם חבר נוסף יחד  תייצא. שם ביקשתי לעבוד ברפתו ,למשואות יצחק

  . אספתי כסף לקראת הגיוסו, וליטר חלב ליום

  

אני הייתי היחידי . לי לא הייתה בגרות, קיבלנו זימון למבדקי קצונהיום אחד . לוק פצצותבצבא התנדבתי לחיל ההנדסה ליחידת סי

השתחררתי . ומיד התחלתי בקורס קציני הנדסה) 51סוף ב(יצאתי לקורס קצינים . שעבר את המבחנים ועד היום אני לא מבין איך

בסוף . טרה קצת יותר טובים והחלטתי ללכת לראיון אצל השליש הראשי במשטרת ישראלשמעתי שהתנאים במש . בדרגת סגן

לכן המשכתי בקבע ובגלל הפרוצדורה וכי רצו להוריד אותי בדרגה ושאעשה קורס קצינים מחדש החלטתי לא להצטרף למשטרה 

שתתפתי בהרבה מבצעים במהלך ה. דוםהבנתי שאין לי אפשרות קיכש והשתחררתי 40שנה בצבא עד גיל  22תי שיר. בצבא

  . השלמתי לימודים ולמדתי באוניברסיטה וכיום אני מוסמך לניהול בתי אבות ולניהול פרויקט בנייה ,כמו כן. שירותי הצבאי



 

  . והמשכתי עם זה עד הפנסיה, התעסקתי גם במוקשים כי הכרתי את זה מהצבא. לאחר הצבא הקמתי חברה שעוסקת במקלטים

- ב . נכדים 5וכיום יש לנו , בנות 2התחתנו ונולדו לנו  1956-ב. הכרתי אותה בחיל. א הייתה בחיל ההנדסהרחל אשתי גם הי 

אחותי הגיעה באמצע . הוא ברח מהונגריה כשהתחילו שם המהפכות. שנים 10הבאתי את אחי ארצה והוא נפטר לפני  1956

  . 60ילדים שכיום הם כבר שני  3לאחותי יש . 60-שנות ה

  

עצם העובדה שאתה מאבד הורים בגיל הרך מחייב . השתנהי עליו בזמן המלחמה כל מה שחשבת –המסר שלי לדורות הבאים 

להיעזר בניסיון ההורים והאחים ולבצע דברים שהוא אוהב , הדור הבא צריך להתוות לעצמו תוכנית. אותך להחליט על גורלך

   .אלא רק על עצמו, ביבך על עזרות מסולא לסמו, אותם ויכול להגשים אותם
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