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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  בנדק :שם משפחה

 
  מרים :שם פרטי

 

  הגדוש        :  שם משפחה איתו נולדתי
                                           

                                              בלועזית
hegdosh 

 
  מריה אנה :שם פרטי איתו נולדתי

                                                     
   בלועזית

        Mariya Ana                                     
:                     מין
   

  נקבה

  : לידה שנת
  

1929 
  בודפשט:  עיר לידה

                                                             
  הונגריה :ארץ לידה                                                bodapest בלועזית

  :שם פרטי ושם משפחה של האב
 מיכאל הגדוש

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 פרקש אילנה

                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
 בודפשט            

   בלועזית
 bodapest                                        

  :ארץ המגורים
 הונגריה

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

 תיכון 

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

                              תלמיד

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

  לא
    בודפשט:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 )                                                                                                      שם העיר או האזור ושם הארץ(
גטו בודפשט במשך : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 .שבועיים
   בלועזית

                                                                                                                             

  בלועזית                                                                                                                 ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
 

                                                        בודפשט            : המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  19/1/1945:  תאריך השחרור
 



 

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

 )ואיטליה

בודפשט אחר : לאחר השחרורציין מקום אליו חזרת 
  . כך רומניה

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

  
1971 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 לא 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

                                                                  
  

היה לנו . בית חרושת של שמרים ושתייה חריפהאבי היה מנהל ב. הייתי בת יחידה להוריי. תה לי ילדות מאוד יפה וטובהיהי

המלחמה  א כשהתחילה"הייתי תלמידת תיכון בכיתה י. לא שמרנו חגים ומסורת. בית גדול בתוך המפעל עם שישה חדרים

  . הוהגרמנים כבשו את הונגרי

 
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, תגטאו, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
 
  

היו כתוב : גם לפני כן היו פרעות נגד היהודים למשל. נכנסו להונגריה ואז התחילה הקטסטרופה עבור היהודיםהגרמנים 

ביום שנכנסו . ירהכב כך  –כל  תו מפני שלא יכול יהודי לעבוד במשרהאת אבי פטרו מעבוד. כנסים אסור להשלכלבים וליהודי

כל . מכוניות, את התכשיטים, כל יהודי צריך למסור את הרדיו"ו כעבור כמה ימים הכריז. רלהידרדהגרמנים התחילו העניינים 

כעבור חודש וחצי זה לא סיפק אותם ולקחו כמה בניינים ואמרו אלו יהיו הבניינים . אבל זה עוד היה מילא. הרכוש החשוב שלו

ה שהיא חדר אחד עם כמה אותנו העבירו לבניינים אלו לדיר. שמו תלאי צהוב ענק לאורך כל הבניין שיהיה סימן היכר. יגורו

  .היינו עם שירותים אחד ומתחלקים באוכל אחד) איש 10-12ה "ס( משפחות

  

היה לנו מותר לצאת מהחדר הזה רק בשעות מסוימות של . עברנו כל המשפחה לגור בחדר הזה. לבית הספר כבר לא הלכתי 

לאחר מכן לקחו את אבי למחנה . צהוב על הבגדכעבור חודש בקשו מאיתנו לשים תלאי . וזהו 10:00-12:00היום לדוגמא בין 

אבא שלי לפני שהוא עזב את בודפסט ברח לחצי . אחות אימי בחדר הקטן בדירה בבניין, אני נשארתי עם אימי ודודתי. עבודה

עמדו שם בתור המון יהודים שרצו . יום באופן פלאי ונכנס לשוויץ שם נתנו כמין אישור שבו כתב שהאדם הוא תחת חסותם

בזכות אישורים אלו לא הועברנו . זה לא היה כל כך קל אבל הוא הצליח להשיג אישורים גם לי ולאימי. לקבל את האישור הזה

עד . ברגע שאבי הביא זאת זו הפעם האחרונה שראיתי את אבי. לגטו כי מהבניינים שהתגוררנו בהם העיבור את כולם לגטו

היהודים . יפוסחבריו אומרים שביום האחרון של המלחמה ראו אותו עם מחלת הט? מה קרה לו, היום לא יודעים איך הוא נספה

  .נכנסו לגטו ואנחנו נשארנו בדירה

  

הלכנו בשורה אחד אחרי השני סביבנו . בנהר דנובה שבבודפשט גרנו הרי ליד. באו פתאום וירו ביהודים בלי לחשוב 6/10ב 

הרבה פעמים קרה שלקחו אותנו . בהם והם נפלו לתוך הנהר ומתואס ובקשו מאיתנו להוריד את הבגדים ירו . פקידי האס

. היו אנשים שירו בהם ככה על הריצפה. פתאום אני שכבתי על הריצפה ברחוב ואמרתי שכאילו אני התעלפתי: למשל. וניצלנו

כבר בנהר  מדנובפעם החמישית ע. ככה אני ניצלתי יחד עם אימי ודודתי במשך שלוש ארבע פעמים. היו אנשים שעזבו אותם

אותנו זה לא . הם נבהלו מאוד ורצו למקלט. הגרמניםהפצצות מצד האויבים של ו דנובה כמעט מתנו אך פתאום היתה אזעקה

בסוף המלחמה היו הרבה הפצצות וישבנו בתוך . עשינו את עצמינו נופלות לנהר וכך ניצלנו. עניין בכלל שמפצצים אותם

חזרתי למקלט . ט עליתי לקומה שישית ושכבתי במיטה שלי איזה שעה שעתיים נחתייום אחד שישבנו בתוך המקל. המקלט

. אם הייתי נשארת שם עוד דקה כבר הייתי מתה. משהו חזרתי למעלה וראיתי שלא נשאר מהמקום כלום ששכחתיושמתי לב 

  . ככה ניצלתי פעם נוספת



 

  

התקופה היתה . כל אחד קיבל חתיכה, תכנו והתחלקנוהנשים בשלו זאת וח. היה קצת תפוח אדמה, לא היה כמעט אוכל בכלל

  . בשלו ואכלו את זה, אנשים היו עולים מהקלט ולוקחים מהסוסים. קרה מאוד שאפילו הסוסים מתו מרוב קור

 

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

 
  

כ המלחמה עוד לא "אח! ושמחנו מאודכך ידענו שהשתחררנו . יום אחד פתאום נפתחה הדלת של המקלט ובא חייל רוסי

היו עוד קרבות רבים בחוץ אך אימי הלכה דרך . מידי פעם אנשים יצאו וקבלו ביצה או חתיכת לחם. ישבנו עוד במקלט. נגמרה

חתכנו כל פעם חתיכה אחת נתנו ובתמורת זה קבלנו . ולה של שמריםארוכה לבית חרושת איפה שאבי עבד והביאה חתיכה גד

  . כך חיינו עוד חודשיים שלושה. או קבלנו כמות של סוכר למשל, למשל ביצה

  

גרו שם אנשים אחרים בקשנו מהם לצאת בטענה שזו , לא מצאנו שם את החפצים שלנו, בסביבות אפריל חזרנו לבניין שגרנו בו

הוא היה חבר שלי זמן , התאהבנו מאוד, גדלתי והכרתי את בעלי שם, חזרתי לבית הספר . הם יצאו ונכנסו לדירה, הדירה שלנו

  . חיד שלנו גיוראהחלטנו להתחתן שם נולד לנו הבן הי. מה

 
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

 
  

לארץ תוך למרבה הפלא קבלנו את האישור לעלות . החלטנו שאנו עולים לארץ. היינו יהודים לא דתיים, למרות שלא היינו ציונים
עד היום אנו חוגגים את  17/3/1971קבלנו את הדרכון והגענו לארץ ב. אחרים חיכו הרבה זמן. כמה חודשים מהרגע שבקשנו

מבלי שאדע . כ בחיפה"גרנו בתחילה בקרית אתא ואח, גיורא הגיע לארץ ונכנס לקיבוץ. יש לי שתי נכדות ונין אחד. היום הזה
  . בחני כניסהס ראלי ועשה מ"גיורא נכנס לביה

  
שם למד מחשבים , הוא התגייס, הוא סיים את לימודיו. שמחתי מאוד. לאחר מכן התקשר אלי המנהל לבשר לי שבני התקבל

המסר שארצה להעביר הוא שלא ישכחו  . כיום הוא מרצה באוניברסיטאות .כ עשה דוקטורט בטכניון למחשבים ומתמטיקה"ואח
  .הקמנו שלהם יהיה קרקע מוצקה וחיים טוביםאיך אנחנו שרדנו ו, את ניצולי השואה

  

 2014מאי , חיפה, טל קיס : ראיון


