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  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  הונגריה, בודפשט
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  :שנת עליה
1948  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  .כיה'צ, קיברזניבול 1923בדצמבר  18- בנולדתי 
  .לא היה טוב עוד כשהיינו בבית הספר. תה קשה מאודיהילדות שלי הי

  .והיה קשה כי היינו יהודים, כי ואחר כך בבית ספר רוסי'למדתי בבית ספר צ
מכרנו את הזהב וכל מה . ולא היה לנו ממה לחיות, את אישור העבודה של אבא שלילקחו . אחר כך התחילו הצרות הגדולות

מוישי , )אחות(מרים , )אח(היו אלי ) לפי הסדר(אחיי ואחיותיי . ואני הייתי הגדולה, כך חיינו בבית חמישה ילדים. נושהיה ל
  .קיברזניגרתי ברחוב דובקי בול ).אחות(וטובי ) אח(

  .1941חיינו כמה שנים כך עד 
  
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

  .כים עזבו ואז החלו הצרות הגדולות'הצ. ההונגרים הגיעו אלינו 1941- ב
למרות שהוא לא ידע מילה , לקחו אותו לפולין כי הוא היה פולני. שלי נשארה איתנו אואימ, לקחו את אבא שלי 17כשהייתי בת 
  .קיברזניולבפולין ובזמן מלחמת העולם הראשונה עבר ממקום למקום עד שהגיע ל ההוא נולד בטורק. אחת בפולנית

  .בשבילה ובשביל כל המשפחה, שלחה אותי לבקש אזרחות הונגרית אולכן אימ, לא ידענו עד מתי יתנו לנו להישאר בבית
  

  ).הונגריהבפעם היה (כוסלובקיה 'ורצקי בצ –למקום שבו היא נולדה  17נסעתי בגיל 
  .למצוא את הקברים של הסבים והסבתות ולבקש מהעירייה תעודות נישואין ופטירה של הסבים והסבתות על מנתלבד  נסעתי

  .והמסמכים היו בידיי, להצלחתי להשיג את הכו
  .אזרחות הונגריתקבלת למשרד בבודפשט בקשה לסודר והגשתי  לביום שישי שלחתי מברק הביתה שהכו

  .ואשתו היחידים שנשארו כל המשפחה נפטרה והוא. בכפר שבו סבי וסבתי גרו) פאליק וייס: שם הדוד( התאכסנתי אצל דודיי
יהיה לי עם מי בעיר כי לא ) אישה ושני ילדים(ועם משפחתו והציע שאהיה איתו ) יצחק וייס( דודי-ם שישי לאחר מכן הגיע בןביו

  .אז נסעתי איתו לעיר. אנשים מבוגרים ודודיי, לדבר בכפר
. אוספים את כל היהודים מהכפרים –צרות גדולותחזר מבית הכנסת והודיע שיש  ידוד-בערב בן ישיובש, שארתי אצלו לשבתנ

הוא סיפר שבשבת בבוקר לא נתנו להיכנס לבית הכנסת כי אספו את היהודים מכל הכפרים ". טוב שהגעת לפה" –הוא אמר לי 
  .הוא סיפר שמי שיכל נתן להם אוכל ברחמיו. והכניסו אותם לשם

עיר כי הוא היה מקורב לראש ה. הוא יהיה האחרון, את היהודים מהעיר ודיבר עם ראש העיר והוא הבטיח לו שאם ייקח דודי-בן
  .ומי בעיר עשו אצלו את החליפות- כל המי. הוא היה חייט מפורסם

  .העיר- משפחתו ואני נשארנו עד הבוקר כפי שהבטיח לו ראש, דודי- בן .הכנסת- באותו הערב לקחו את כל היהודים מבית
  

, ר לי שאסע הביתהוטובוסים ואמלקח אותי לתחנת הא ידוד-בן, אחרי שלא ישנתי כל הלילה ,ביום ראשון ,רלמחרת בבוק
  .כי אני לא בטוחה פה,  קיברזנילול

ניגשתי . קיברזניונתקלתי באוטובוס שבדיוק הגיע מולירדתי שם . 'בדרך הביתה הייתי צריכה להחליף אוטובוס במונקץ
  .אבל עלה בדעתי לשאול, לא ידעתי אז שלקחו. והאחים שלי אלאוטובוס ושאלתי איזו אישה מתי לקחו את אימ

יהודיה ואמרה  ההיא היית. האישה לא ידעה שאני לא יודעת). בגבול פולין(אמרה שהיום בבוקר לקחו אותם ליאסין היא 

  .שאותה עדיין לא לקחו
היא אמרה ששמו פלומבות על הדירה שלנו . אם לא היום אולי מחר, אותם והיא סיפרה לי שכולם בכפר היו מוכנים שייקח

  .וחסמו אותה כי לקחו את כולנו
, רציתי להחליף את כרטיס האוטובוס ליאסין כדי להצטרף למשפחה שלי. מששמעתי את הפרטים ממנה התעלפתי כמה פעמים

  .'מונקץ –אך בגלל ההתעלפויות נשארתי בלי כסף ובלי כרטיס לאוטובוס בעיר שלא הכרתי 
  

ה שקיבלה לאחר מלחמת העולם כי'חלק מצ, עיר הבירה של קרפטורוס, ורוטהאוש-וורגדודה באונ-נזכרתי שיש לי בת
מישהו עזר לי וקנה . ונשארתי שם לבד, יום ראשון –באב ' טזה היה . קיברזניבמרחק חצי דרך לול ההעיר הזו היית. הראשונה

  .אושהורוט- לאונגוורלי כרטיס 
ידעתי את המספר לא . )MINAY( מיניי –ואת הרחוב שבו היא גרה , שיינדל וייס –הדודה שלי רק לפי השם -זכרתי את בת

  .כי מעולם לא הייתי אצלה, וגם לא ידעתי כלל איך להגיע לשם, ברחוב
. אך אמר לי לחפש אותה לבד, הוא עזר לי ולקח אותי עד הרחוב. מהרגע שירדתי מהאוטובוס שאלתי שוטר איך להגיע לרחוב

, לבית שלה ואמרתי שאני הבת של שרהנכנסתי . עד שמצאתי, אחד אם מישהו מכיר אותה- עברתי מדירה לדירה ושאלתי אחד

  .אני והיא לא הכרנו כלל כי מעולם לא נפגשנו. היא נתנה לי לשתות חלב. ואז התעלפתי



 

  .לפי מה שידעתי והיא אמרה לי שאשאר אצלה ונראה מה נעשה בהמשך, סיפרתי לה את הסיפור
ואם , לעזור וליידע יהודים אחרים מה מתרחש היודנראט היה משרד שפתחו יהודים כדי. היה יודנראט אושהורוט- באונגוור

  .פתחו אותו כי המצב היה מאוד קשה ולקחו יהודים מהכפרים והערים. כמו המצב שלי, אפשר לחזור הביתה
אמרו לי שם שבשום אופן אסור לי לחזור הביתה כי מחפשים אותי . לקחה אותי לשם ושאלנו מה עושים דודתי-בתלמחרת 

  .משפחה שלי חוץ ממנימכיוון שלקחו את כל ה
  .לכן נשארתי אצל בת הדודה שלי שלושה שבועות

איזשהו קצין . היא גרה איתנו שם כל השנים. קיברזניחזרה לול, שרה בלה, 83-שסבתי בת הבמשך שלושת השבועות נודע לי 
רטיס ועזר לה ם לכהוא נתן לה כמה גרושי. שלי או לחזור הביתה אריחם עליה ושאל אותה אם היא רוצה להמשיך עם אימ

  .זה נודע לי מהיודנראט. קיברזני ופתחו לה שם את הבית שלנוהיא חזרה לול. לחזור
אך אמרו לי שבכל . ואסור להשאיר אותה לבד 83סבתי אישה מבוגרת בת . הלכנו שוב ליודנראט כדי לשאול מה עושים עכשיו

  .אסור לי לחזור הביתה כי מיד ישלחו אותי גם, זאת
  

 סידרו משהו וכעת אני, אמרו לי שהפסיקו לקחת את היהודים. שבועות הלכנו שוב ליודנראט ושאלנו שוב מה לעשותאחרי כמה 
  .לאחר מכן חזרתי הביתה. יכולה לנסוע הביתה

הרווחתי . מכל הסוגים וכל המינים, תפרתי לעוזרות גויות שבאו לטפל בגינה ובעצי הפרי שהיו לנו, מכיוון שידעתי לתפור
הייתי אז רק . והייתי צריכה לטפל גם בה, אישה מאוד מבוגרת, הייתי רק עם סבתא שלי. ה קצת כסף ומזה התפרנסנומהתפיר

  .וחצי 17בת 
אם הם היו חוזרים הביתה הם היו רואים איך לא . השתדלתי להחזיק את הבית כפי שהיה בזמן שההורים שלי עוד גרו בו

עבדתי מאוד קשה גם לתחזק את הבית וגם ! לא הזנחתי שום דבר. רות שהיו לנובקיץ בישלתי ריבות מהפי. הזנחתי שום דבר
  .ולא שמעתי מהם שום סימן חיים, שנים קיוויתי שיחזרו 3. להתפרנס

  
חצאיות , נתנו לנו לקחת זוג חולצות. הגרמנים הגיעו אלינו ולקחו את כולם מהבתים. אחרי פסח כבר לקחו את כולם 1944- ב

הכנסתי לשם את כל הריבות והדברים הטובים . לקחו אותנו לבית הכנסת בשבת. כל מה שלקחנו איתנוזה היה . ונעליים
  .נתתי אותם לילדים הקטנים כדי שיהיה להם מה לאכול. שהכנתי כי קיוויתי שהוריי יחזרו

היינו חודשיים . אושהורוט- אונגוורשמו אותנו על עגלות ולקחו אותנו לגטו בעיר . ביום ראשון כבר הוציאו אותנו מבית הכנסת
לא . מלמעלה עד למטה, בנו תאים בשביל כולם. של לבנים לבניה בית חרושת –TIGLOJAARאר 'הגטו היה בטיגלוג. בגטו

לא היתה . בגדים שהיו עלינולא היה לנו דבר פרט ל, משפחה על רצפת עציםשכבנו שם משפחה לצד  .אכלנו שם כמעט כלום
  .וסבלנו מכיניםלנו אפשרות לכבס אותם 

נתנו . אותנו ברכבת לאושוויץ ולקחהתברר ש. ושוב לא ידענו לאן אנחנו נשלחים, אספו אותנו,לפני חג שבועות, אחרי חודשיים
. תפרתי שקית כדי שיהיה לי במה לשים את הלחם. ולכל השאר נתנו רבע כיכר, לי חצי כיכר לחם כי הייתי עם סבתא שלי

  .ת ברכבתימים ולילו 3-האוכל היה ל
לא היה איפה לשים את . מבוגרים וזקנים, ילדים, עם דלי אחד לשירותים, דחסו אותנו בצפיפות איומה בקרונות של בהמות

, השומרים התחלפו. בכל תחנה הביאו דלי מים לכל קרון לשתיה. לא היו ספסלים וישבנו על הרצפה. הראש בלילה כדי לישון

). חג שבועות( 1944ככה הגענו לאושוויץ ביוני . דת ולעשות את הצרכים בחוץ ולא בדליולפעמים היה שומר טוב שנתן לנו לר
  .הגענו םלא ידענו לאיזה גיהינו

  
רציתי . אותי הוא לקח ימינה ואת סבתא שמאלה. שמאלה- ימינה –הוא עמד וסימן עם הידיים . בתור מול מנגלה, ירדנו מהרכבת

אמרתי לו ". את יכולה לעבוד –את צעירה " –מנגלה תפס אותי ואמר לי  אך. יסבתי כי הלחם האומלל היה אצללרוץ אחרי 
הפעם האחרונה שראיתי  הזו היית. לא ידעתי אז למה הוא התכוון". היא כבר לא תצטרך אותו" –שהלחם אצלי והוא אמר לי 

  .את סבתי
לא ידענו אז בכלל מה . מה הולך בקרמטוריוםכנראה כדי שלא נשמע , עם כל מיני שירים, בלילה הגרמנים עשו חגיגה באושוויץ

  .זה קרמטוריום ושזה בכלל קיים
. בכל המקומות ערומים כביום היוולדנו) הדיסאינפקצי(עברנו חיטוי , בבוקר היינו צריכים להתפשט. נוראי םעברנו שם גיהינו

לגדולים נתנו בגדים קצרים . נתנו לנואחרי זה נתנו לכל אחד להתלבש בבגדים שהם . לקחו לנו את כל הדברים חוץ מהנעליים

  ".שהיה אפשר לטאטא איתם את הרחוב"כך גדולים -ולקטנים בגדים כל
זה היה נראה  –לא ידענו אז כלל שזה תנור. מבנה ארוך מעץ ובתוכו יש תנור, אחרי שקיבלנו את הבגדים הכניסו אותנו לבלוק

 נשים 12באמצע , נשים 13בתאים הנמוכים ישנו . קומות 3-ב הבלוק היה מחולק לתאים. כמו תנור אך לא היינו בטוחות
היו  13-כל ה, צריכה להסתובב האם מישהי היית. ואני הייתי בתאים הנמוכים נשים 1000בבלוק כולו היו . נשים 10ובגבוהים 

  .את הצרכים שלה" טעמנו", ואם מישהי לא הספיקה לקום לשירותים, צריכות להסתובב
האחראיות היו . מסלובקיה ובנתה את אושוויץ ההיא היית. שנים באושוויץ 3יהודיה על הבלוק שעברה כבר לנו אחראית  ההיית

  .כמו הנאצים, כך רעות- כל



 

  .כך ישנו. זה לא הספיק אז חצי ממנו היה יוצא החוצה והריח היה נוראי. נתנו מיכל גבוה לצרכים ללילה, נשים 1000, לכל בלוק
  

, בקור, עמדנו בחוץ. ארוחת הבוקר שלנו ואחריה יצאנו למסדר הזו היית. ילה כדי להביא קפה שחורוחצי בל 2-העירו אותנו ב
  .בכל מקרה לא היה לאן לברוח. כדי לבדוק אם לא ברחנו, לספור אותנו SS-עד שהגיע הגרמני מה

אם הוא טעה היינו צריכות לעמוד על הברכיים עד שעברה לו השפעת האלכוהול והוא הצליח . הוא היה תמיד שיכור ותמיד טעה

, 16שמו אותי בהתחלה בבלוק . 24אני הייתי בבלוק מספר . וכל בלוק נספר בנפרד, עמדנו בשורות של חמש. לספור אותנו
  .י צריכה רק לעבור את הכביש כדי להגיע אליו אך גם זה היה סיכוןהיית. 24-דודות שלי ב-וברחתי כי מצאתי בנות

וישבנו שם אחת ליד השנייה כך שכל גב גם נגע בגב של , שורות של חורים 2אלה היו . אחר כך לקחו אותנו לשירותים בחוץ
  .לאחר מכן לקחו אותנו למקלחת קרה וקיבלנו מגבת וסבון. האישה בשורה השניה

העברנו אותו מאחת לשנייה והסתכלנו טוב שאף אחת לא . הנשים בקומה בה ישנתי 13-לנו סיר אוכל אחד לכשהיינו בבלוק קיב

  .כך רעבות- היינו כל. ים אלא רק אחדלוקחת שני שלוק
. לפעמים לקחו אנשים לעבוד עם עגלות ברזל ולהעביר אבנים ממקום למקום. במקום שבו היינו באושוויץ ברוב הזמן לא עבדנו

כך חיינו באושוויץ עד לפני סוכות . אך דרשו מאיתנו לעשות זאת כדי שלא נשב בחיבוק ידיים, צורך אמיתי בעבודה הזו לא היה
  .אז הגיעו לבחור נשים לעבודה, שנהבאותה 

 כבר היינו מודעים לכך שיש קרמטוריום. אנחנו לא ידענו מה רוצים מאיתנו. מנגלה הגיע יחד עם אייכמן לבחור נשים לעבודה
  .זה כבר הסוף שלנו, זה- וחשבנו שבוחרים נשים לשם וזהו

  .לעבודה למזלי בחרו בי
  

) מקום המפעל( באונטרליס אני הייתי בקבוצה שנשלחה לעבוד. לעבודה בכמה מקומות, נשים 2000, הוציאו אותנו מאושוויץ
, מטרים בעומק 2.20-2.40, לחייליםנקריםחפרנו בו. שם עבדנו במגוון עבודות. לא גרנו בעיר עצמה. )העיר ליד(ליד בייצלה 

חטבנו עצים כדי למלא את הבונקרים בצדדים כדי שלא יהיה . לפחות שיצאנו מאושוויץ היינו מאושרות. ולא היו לנו כוחות

היינו צריכים . וסללנו גם מסילות רכבת עם העצים, עבדנו גם בסלילת כבישים. לחיילים קר וגם בשביל לכסות אותם מלמעלה
  .פוק חלקי ברזל בעצים כדי לחזק אותם מתחת לרכבתלד

שם טבלתי את . ביער ליד אונטרליס, )ל או ריינמטלהמפעל נקרא ריימנט(לקחו אותנו גם למפעל לנשק ופצצות גדולות 
בכל פעם שתי נשים . המקום היה מאוד חשוך. מעלות 200-250, של הפצצות בגופרית חמה מאוד )הקצוות( "שפיצים"ה

  .למחסנים כך שמנו את הפצצות בעגלות ברזל והעברנו אותן-אחר. פצצה וטבלו את הקצה שלהאת ההחזיקו 
  .וחלילה לא נתרגל לעבודה מסויימת-כדי שחס, כל הזמן שינו לנו את העבודה

אבל , והאוכל היה כמו קודם, מיטה משלה הלכל אחת היית. קומות של מיטות 3בכל יום אחרי שסיימנו לעבוד ישנו בחדרים עם 

אלה היו תנאים . שמיכה וכרית המיטות ולכל אחת היית 9-10בחדר היו . נשים 5-הלחם חולק ל. כל אחת קיבלה מנה לעצמה
  .וזה היה טוב מאוד יחסית לקודם, כל אחת קיבלה צלחת משלה". די אנושיים"
אחד , שמרו עלינו שני כלביםבשיירהו נו לעבודיצא. חילקו לנו לחם ושתינו קפה לפני שיצאנו לעבוד,מוקדם מאוד, כל בוקרב

לא היה לנו לאן לברוח ולא היו . כדי שלא נברח, לא פחות כלבים בעצמם, ים- SS-הצדדים היו ה 2-ומ, מקדימה ואחד מאחורה
  .כמעט כל יום החליפו לנו את העבודה. לנו מפות כדי לדעת לאן בכלל אפשר

  .צל את הזמן למנוחהלא ננ" חס וחלילה"שמרו עלינו כל הזמן כדי ש SS-ה
לאחר מכן . בדקו כל אחת ואחת וככה חזרנו לחדרים שלנו. בדקו אותנו אם לא לקחנו משהו, בדרך חזרה מהעבודה בלילה

  .כך זה נמשך כמעט עד הסוף. יצאנו למסדר כדי לקבל את ארוחת הערב
  

בבוקר . אותנו בחדרים כדי שלא נוכל לצאתסגרו . לילה אחד פתאום שמענו שדופקים בחלונות בדלתות, 1945בתחילת אפריל 
הלכו להביא אוכל . ים ברחו והיחידים שנשארו היו הוורמאכט- SS-התברר לנו שבלילה ה. פתחו לנו את החלונות והדלתות

לפעמים נתן , SS-שהיה עדין יותר מה, מישהו מהוורמאכט. מהעיר וחזרו בלי כלום כי אמרו שהאנגלים כבר תפסו את השטח
הוא סיפר שכבר אי אפשר לקנות את המצרכים בעיר כי . ל כדי להשלים את מה שלא היה לנו בתקופת העבודהלנו אוכ

  .המטוסים של האנגלים כבר נחתו שם
אחר כך הודיעו לנו שאנחנו יוצאים . אכלנו יותר מדי ולא היינו רגילים לשובע. הוורמאכט נתנו לנו בבוקר לפרוץ למחסני האוכל

  .בלי לספר לאן, ימיםלהליכה של שלושה 
  

נאמר לנו שהאנגלים באים והמלחמה . לא ידענו כלום. היינו צריכים לברוח כי האנגלים מתקרבים מאוד. לילות 3- ימים ו 3הלכנו 
האנגלים . המחנה נקרא בזמנו בלזן. ושם היו הרבה נשים וגברים, בסוף שלושת הימים הגענו למחנה גדול. מתקרבת אלינו

היה מקומות ולכן מהרבה  אנשים רביםאספו . שם אחסנו אותנו בתוך חדרים כמו באושוויץ. בלזן-לו ברגן מאוחר יותר קראו
גם כאן . לא היה לנו אוכל, חוץ מלחם עם גבינה משולשת שבקושי היה אפשר לאכול .שם היו גם בלוקים של גברים .צפוףמאוד 

  .ים אלא רק וורמאכט-SSלא היו 
היא אמרה שהאנגלים מאוד קרובים ועוד מעט אנחנו . ם הלכה לקנות אוכל וחזרה בלי כלוםהמנהלת שניהלה את הענייני



 

  .משתחררים
לסדר אותם כמו עצים אחד על השני ולקבור , היינו צריכים להוציא את האנשים שמתו בבלוקים. למחרת בבוקר נתנו לנו עבודה

  .אותם
אני הייתי שישה שבועות עם טיפוס . כל מי שאכל אותו קיבל טיפוס. זה היה האוכל היחיד כי לא היה משהו אחר. קיבלנו לחם
  .נשכח ממני להכו. לא זכרתי מי אני ואיך קוראים לי. בבית חולים

מישהי שישבתי איתה הביאה מים וחילקה . לא היה אוכל ומים. שכבנו על הרצפה בכאבים עצומים. לא ידעתי מה זה טיפוס

  .החולים שיש חולים עם טיפוס אז באו לאסוף את מי שחלה-בבית אחר כך נודע. אותם בשבילי ובשבילה
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

אך לא ידעתי על כך כי הייתי בבית  1945באפריל  15- שוחררנו ב. לי שאנחנו משוחררים הודיעוכשהתעוררתי מהטיפוס 
  .כל בתי החולים היו מלאים בחולים. החולים

  .האנגלים נתנו לנו אוכל אך לא יכולנו לאכול אותו כי הקיבה שלנו לא יכלה לסבול אוכל טוב
, "?תגידי לי מה שמי, אגי"צעקתי לה . כשעוד הייתי בבית החולים פתחתי את החלון וראיתי מישהי שהכרתי מהמחנה בחוץ

  .פוסבגלל הטי לכי שכחתי הכו, כך נזכרתי בשמי!". זו את רחל" –היא ענתה לי 
קשתי מהאחות שתביא לי בי. שרפו את כל הבגדים שלי בגלל שהם היו נגועים בטיפוס. כשהבראתי לא היה לי מה ללבוש

האחיות ראו . תפרתי לי חולצה מהסדין וחצאית משמיכת הצמר, מכיוון שידעתי לתפור. ושמיכת צמר סדין, מחט, חוט, מספריים

לכן נשארתי עדיין בבית החולים גם . ידיי בלבדבעזרת  לתפרתי להן הכו. ן חלוקיםשאני יודעת לתפור אז ביקשו ממני לתפור לה
  .ולא היה לי לאן ללכת, אחרי שהבראתי

. היא הודיעה לי שכבר יש אוכל טוב. אחר כך חברה שלי הגיעה לבקר אותי ואמרה שגם היא חלתה בטיפוס אבל כבר הבריאה

קיבלנו כלים ומצרכים כדי לבשל . מי שנשארה בחיים, החדרים היינו כמה חברותבאותם . קיבלנו חדרים ביחד ליד בית החולים
  .לא יכולנו לאכול את האוכל מהקופסאות כי הקיבה והבטן היו חלשות. לעצמנו

אבל הציעו לנו לחפש אם מישהו מהמשפחה , לא היה לנו לאן ללכת. נאמר שהמלחמה הסתיימה ואנחנו יכולים לנסוע הביתה
  .ייםשלנו נשאר בח

  
  .גברים ונשים, עליהם נכתב מי נשאר בחיים, שם הלכנו לראות שלטים שהיו תלויים על העצים. נסענו לנירנברג

היו שם אנשים מאוד פעלתנים מפולין . אך לא היה לנו גרוש, מכיוון שלא מצאנו אף אחד שאנחנו מכירים החלטנו לנסוע הביתה
  .שדאגו לנו ועזרו לנו לצאת ולקבל כסף

נתנו . מהמחנות ומגרמניה השם התאספו כל מי שהגיע. כיה'צ, זה היה בית לנשים בפראג. דומוף- נסקי'משם והגענו לז יצאנו
לא היה לנו . הלכנו כל יום לראות מודעות ולברר מה לעשות הלאה .יום בהם קיבלנו מקום ללון ואוכל 12-14לנו להישאר שם 

  .כללמשלנו כסף 
  .נסענו לשם כל הקבוצה. כדי לנסוע לבודפשט בהונגריהדומוף נתנו לנו כסף -נסקי'בז

מי שרצה לבשל בזה או , גם כשר וגם רגיל, ספר ובנו לנו מטבחים-נתנו לנו לגור בבתי. כשהגענו לבודפשט גם היינו אורחים
  .בזה

הוא . ם רוטאברה –שם מצאתי גם את החתן שלי . בבודפשט היינו כמה שבועות ופגשתי כמה חברות מהבית שלי שהשתחררו

  .היה איתי באותו מקום בבודפשט
  .לדאבוננו נאמר לנו לעזוב כמה שיותר מהר, אך כשהגענו לשם, קיברזניהחלטנו לנסוע הביתה לול

אז עזבנו ". לא יהיה"מחר הוא , ואמרו לו שאם הוא לא מסתלק מיד לאך הגויים תפסו הכו, תחנת קמח הלבעלי לעתיד היית

  .בלילה
משם נסענו בחזרה . שם היינו כמה ימים במיכלובצה במקום שבו גר מי שלא היה לו לאן ללכת. סלובקיהעברנו את הגבול ל

בעלי עבד מעט במכירת . לא בית ולא כלום, לא היה לנו לאן ללכת. כשחזרנו לבודפשט התחתנו. ל"אני ובעלי ז, לבודפשט
  .סיגריות ודברים אחרים

כדי לא להיות  ,הברית- למי שהיה מכר בארצות. ורק משם היתה לנו את האפשרות, כי רצינו לעלות לישראל חזרנו לנירנברג

, מנחם ואפרים –ילדתי מאוחר יותר את שני בניי  בנירנברג. אך לנו לא היה, שםהיתה האפשרות לנסוע ל ,נטל על המדינה
  .חיכינו לעלות לישראלו

  
אחרי שילדתי שוב לא נתנו לנו לצאת כי . בהריון לא נתנו לנואך בגלל שהייתי , רק אני ובעלי, "בשחור"רצינו בהתחלה לעלות 

  .דאז חיכינו עד שהילד השני ייוול, היינו עם תינוק
  .הגענו למרסיי ושם חיכינו לעלות לארץ. ונתנו לנו דרכונים עם שמות אחרים, אחר כך נסענו לצרפת עם שמות בדויים

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

הגענו בלילה ופיזרו . עם דרכונים לא שלנו" בשחור"הגענו ארצה  ,עם שני ילדים קטנים, בגשם, 1948בדצמבר  23 –בחורף 

  .אותנו מהר לפני שיגיעו האנגלים
  .חנה- כשהגענו לארץ קיבלנו אוהל בפרדס

  .היינו שם עשרה שבועות. הרבה גשם והיה מאוד קשה, הייתה רוח חזקה מאוד
היו שם חדרים גדולים ולכל אחד היתה פינה עם וילון שהפריד בין . חנה-חיילים בפרדסכך נתנו לנו לגור בבניין של -אחר

  .המשפחות
הוא היה . יהושוע פיש –דולר מחבר של בעלי  25קיבלנו . מנו שכר דירהלחנה עד שמצאנו איזשהו צריף שעליו שי-היינו בפרדס

  .המרנו את הכסף ושילמנו שכר דירה. יה הרבהבשבילו זה היה מעט אך בשבילנו זה ה. באמריקה ושלח לנו את הכסף
  .שבועיים הוא עבד ושבועיים מישהו אחר וחוזר חלילה. כך בעלי התקבל לעבודה בניקוי כבישים-אחר

אני לא היחידה שסבלה , כך היה לכולם. וכשהגיע התור שלנו כבר לא נשאר כמעט כלום, היינו צריכים לעמוד בתור לאוכל

  .הלחם היה זול רק. מחוסר אוכל ועבודה
הלכתי להביא קרח . בעלי הביא מתקן שאפשר להכניס אליו קרח ולקרר אוכל. ולא היה מקרר או מקפיא, בקיץ היה מאוד חם

  .הייתי צריכה את הקרח בשביל לקרר את החלב לילדים. ועד שהגעתי הביתה חצי ממנו נמס בשמש
  

נולדה לי בת בבית , 1949-ב, שם. וגרנו בלוד) עדיין לנו היה יקרש(אחר כך קיבלנו דירות מהרכוש הנטוש במחיר זול יחסית 

  .ושמה שרה, החולים
  .מאז אני גרה בחיפה. כך עבר לצפון-הוא עבד בהתחלה בדרום ואחר. לאחר מכן בעלי התחיל לעבוד בצבא. שנים בלוד 5גרנו 

  .יעקב בחיפה –נולד בני  1954-ב. לקחנו הלוואות גדולות וקנינו את הדירה בחיפה, קיבלנו פיצויים מהגרמנים
  .ועבדנו במה שהיה, לא היינו יכולים לבחור את העבודה. ועבדתי בניקיון במשרד מבקר המדינה חצי יום, עבדתי בתפירה בבית

  .שנים 24הוא היה בצבא . המצב הסתדר כי בעלי קיבל משכורת מהצבא
  .ד אבל ראה נחת מהילדים והנכדיםהוא לא זכה לחתן אפילו נכד אח. בעלי נפטר מהתקף לב 1981- ב
  

  .משפחה גדולה ויפה ברוך השם. נינים ובני נינים, נכדים, ילדיםיש לי 
  

  

  

  .י ארז גולדשייד"נכתב ונערך ע
 .תודה מיוחדת ליעל וייס על עזרתה בהגהה
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