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   בלועזית
Abso 

  כיה 'צ :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה 

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

  

  אבשו  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ' גטו טלומץ:  ציין את שמו, והיית בגטובמידה 

            Ghetto Tlumtz'                                                                                                                             

    שמו ציין את, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                        ברגן בלזן       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1945:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1971 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, הספרבית , הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

הלכתי לבית ספר  6בגיל . אחיות ושני אחים 5כיה למשפחת בת עשרה נפשות הוריי 'שבצבעיירה אבשו  1929נולדתי בשנת 

שנים והיינו  8אבא שלי היה ראש עירייה במשך .  כיה'שהיה קרוב לבית ובו למדתי ארבע שנים עד לכניסתם של ההונגרים לצ

היינו מסיימים את הלימודים היינו משחקים כאשר . אימא לא עבדה ואני זוכרת כי בבית היה לנו משרתות. משפחה עשירה מאוד

כל משפחתנו המורחבת דודים דודות אחיי . עם חברים ברחוב משום שברחוב בו גרנו היו רק יהודים ואילו הגויים גרו בהרים

על המשפחה חייה באורח חיים דתי כך שכל החגים והשבתות נהגנו להקפיד ולשמור . ואחיותיי גרו גם כן בעיירה ובקרבת ביתנו

במלך השבוע נהגנו לאכול מאכלים . מרק עוף ומאכלי עדה, אימא שלי נהגה להכין מגוון רחב של עוגות. כל המנהגים והתפילות

בתור ילדים נהגנו . חלב וגבינות, בשר: אמי נהגה לתת אוכל לעניים כגון. סוסים ולא היה כל מחסור באוכל, חלבים היו לנו פרות

  .' ניקיונות וכו, וכילדה אני זוכרת שהייתי עוזרת בכל דבר שהיה צריך במטלות הבית, ואחיי ללכת לשדות ולפארקים עם אבא

  

  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, בסביבתך בגטו או במסתורהאנשים שהיו  ,או בהתנגדות בריחהב

  
כל המשפחה הועברה להונגריה , מאבשו אל העיר יאסין שבהונגריה) רכבת(התחילו להעביר אותנו בטרנספורטים  1941בשנת 

  בירו אותנו ברכבת ליאזלביץ ושם שמו אותנו בגינה גדולה בלי אוכל ובלי מים ואמרו לנו השוטרים ההונגרים עליאסין ומשם ה

יום שלם נאלצנו להיות בגינה כאשר היו מלא נשים  .שלחזור לביתנו לא יקרה לעולם ושמפה אנחנו ממשיכים רק הלאה) נדרים'ג(

היה ברשותנו זהב שהגענו איתו מהבית ונאלצנו למכור אותו , לנו למים ואוכל הילדים בכו מאוד ולא דאגו. גברים וילדים בצפיפות

  .לגויים תמורת עגלות שבעזרתם העברנו את כל הציוד לעיר טלוסט שבפולין עיר אשר בשליטה גרמנית

  

נו על הרצפה נכנסנו לבית נטוש שהיה שבור הבאנו קש הנח, שהינו שם כל המשפחה כולל סבי וסבתי כאשר אף אחד לא דאג לנו

למזלנו נשאר קצת אוכל שסחבנו מביתנו ובנוסף אנחנו הילדים היינו יוצאים לרחוב ומבקשים אוכל והגויים העוברים . וככה יישנו

אי אפשר להישאר פה יותר "בשלב מסוים אבי אמר . תה נראית כמו חלום ובעקבות זה נדבקנו בכיניםיכמובן שמקלחת הי. ושבים

כשהגענו לשם . בבית הנטוש נשארנו במשך מספר שבועות והתחלנו ללכת לכיוון נהר הנקרא מייאסטר. "ועלינו לחזור בחזרה

  .י סירות"לצידו השני של הנהר ע תנו ואת כל רכושנו על מנת שיעבירו אנתנו 

  

וששת ילדיה של חותי עם אמי ואם בית הרוס ונטוש ושם גרנו אני מצאנו ג–שם גם שלטו הגרמנים  ןהגענו לאנטוניה שבפולי

. אנחנו העדפנו להישאר בבית ההרוס. אבי החל ללכת יחד עם סבתי וסבי ושאר דודיי לכיוון הגבול עם הקרפטים. אחותי ובעלה

משטרת הגבולות הרגה את כל בני משפחתי שהיו יחד עם אבי אך אבי ניצל בעקבות כך שהסתתר ולא הבחינו בו וכשירד החושך 

כאשר היינו בבית הגיעו האוקראינים ולקחו את גיסי לעבודה יחד עם עוד גברים למקום בו נודע לנו  .וחזר אל ביתנו בעיירה אבש

יתה קוטפת דשא חריף שגדל בסביבת הבית ומבשלת יבבית לא היה ואכל אז אמי ה .מאוחר יותר שכולם שם הלכו אל מותם

תה משפחה שגרה לידנו שעזרה יהי. יתו בישלנו מרקבנוסף קבלנו קמח תירס מיהודים שנשארו בסביבת הבית א. אותו כמאכל

  .הילנו לא מעט פעמים ונתנה לנו אוכל ושתי

  

אמי החלה להתנפח בכל הגוף כתוצאה . כל הזמן היינו בתוך הבית משום שהגרמנים שהיו בחוץ הרגו כל מי שהיה בסביבה

  .'ץאוקראינים ולקחו אותנו לגטו טלומנים יחד עם הוים באו הגרמסבשלב מ. נתנה את כל האוכל לילדיםמחוסר מזון וזאת משום ש

שם במשך שנה  וגרנ .ילדים 6תה עוד משפחה עם ייד ואליו נכנסנו כולם כאשר בבית ההגענו לשם לבית שהיה עם חדר אח

ולכים לעבוד ושיש הליכה של הושאר היהודים ונאמר לנו שאנחנו  לקחו הגרמנים והאוקראינים את משפחתי 1942ובשנת 

המשכנו ללכת ישר . חשבתי שזה סופי. תאום ראינו שער גדול שנפתח והוביל אותנו לבית קברותפהסוף ההליכה . לומטר בערךקי



 

כשסיימנו . כולנו הורדו תכשיטים וחפצי ער. נאמר לנו שלמי שיש זהב או כל דבר בעל ערך שישים בצד. לכיוון השער ונכנסו פנימה

איש וכל אחד שהתחיל לרוץ ישר  100היינו בערך –ל לרוץ ישר לכיוון מרכז בית הקברות אמרו לנו עכשיו כל אחד בתורו מתחי

כבר בזמן הנפילה על . עכשיו תורי הגיע רצתי וכדור פגע בי בצוואר ועוד כדור בכף יד ימין. לאחר מספר מטרים נורה ונפל לרצפה

אחותי הקטנה אחזה בשמלתה של –יתה מתה יוה באמי ירו כדור בראש. האדמה ידעתי שאני אחיה ולא הרגשתי תחושת כאב

שני יהודים שהיו אחראים על העמסת הגופות על עגלות ולקיחתם אל מחסן נטוש כל . אמי נפלה ועשתה עצמה מתה וכך ניצלה

כשהגיעה למחסן לחש באוזנה של אחותי אחד העובדים היהודים שסמוך למחסן ישנו בית בו גרו יהודים - הדרך עשתה עצה מתה

גויים אשר הבחינו בה צעקו שצריך לדווח לגרמנים . משם הלכה לכיוון הגטו כאשר על פנייה כתמי דם. יתנו לה בגדים ללבודוש

  .שהיא לא מתה

  

לאחר שהגרמנים עזבו את בית הקברות אני נלקחתי פצוע לחדר שהיה בתוך בית הקברות שם שכבתי עד הערב כשאני מאבדת 

י העובדים היהודים הם לקחו אותי לגטו ושם הכניסו אותי לבית בו חיה אישה זקנה שהכרתי בסוף יום העבודה של שנ. דם רב

י הנחת היד על "בכוחות עצמי ניסיתי לטפל עד כמה שיכולתי בעצירת הדימום ע. שלא טיפלה בי ולא הציעה לי אפילו מים או אוכל

היום ישנו בגופי בחלק האחורי של הצוואר את הקליע  אציין כי עד. סבלתי כאבים חזקים וחיכיתי רק למותי, משענת הכורסא

  .כל זה נודע לי רק לאחר עלייתי ארצה דרך צילום שנעשה בעקבות כאבים בצוואר. מאותו יום

  

היא הגיעה אל הדירה וראתה כי כולי . נו בטבח ושאני מצאתי גם כן דירה בגטוה בדירה הבינה אחותי שניצלנו שנילאחר ליל

במהלך הטיפול רופא יהודי שטיפל בי - ח שהיה בגטו ושעליו לא ידעו הגרמנים עד להחלמתי"ה אותי לביההיא העביר. מדממת

  .הם יצאו החוצה ובזכות טיפול מסור וטוב ידי מתפקדת טוב עד עצם היום הזה- חתך לי את הוורידים ביד ימין כתוצאה מהקליע

ביר אותנו עה בשביל שאלה ידאגו דרך הגויים שהכירו להבשלב מסוים שלח אבי כסף ליהודים שעבדו איתו במחנות העבוד

  .בחזרה לאבשו

  

. מהפציעה וגם מחוסר האוכל והמים ים משום שלא היה ביכולתי ללכת ילקחו אותי על היד- הגויים העבירו אותנו דרך הגבול ברגל

יה שגרו בקרבת מקום שם תל חברויים והיא זו שלקחה אותנו אאחותי שרה חיכתה לנו אחרי הגבול על סמך מידע שקיבלה מהגו

כשהגענו לאבשו נפגשנו עם אבי שראה אני  .לאחר מכן היא לקחה אותנו למונית ונסענו לאבשו. רחצו אותנו ונתנו לנו אוכל ומים

באבשו היה אסור שיידעו על חזרתנו אל הבית מחשש . החליף לי תחבושת וניקה את הפצעים, פצועה והזמין רופא שטיפל בי

אבי שמתוקף תפקידו בעבר ראש העיר הכיר את אחד השוטרים ההונגרים שלטו בעיר באותו זמן וסיפר לו .וגרמניםלהלשנה 

. השוטר אמר לאבי שאסור לנו להיות פה ושעלינו לעזוב את העיר מכיוון שאנחנו מוכרים בעיר. שאנחנו בבית ומה ניתן לעשות

- אבי נשאר באותו זמן. ואת אחותי לקחו לדודה אחרת לעיר בשם בישקץבשלב מוסים לקחו אותי לדודה בלימו שגרה בכפר הוץ 

  .י שרה ופרידהיבבית עם אחיות

  

  

התחלו לאסוף  1944חזרנו הביתה לאחר שיידענו שכבר לא יחפשו אותנו במשך שנה היינו אנשים חופשיים עד שבשנת  1943- ב

שני בונקרים מחוץ לעיר ביער גדול ושם נכנסנו בלי אוכל ומים את כל היהודים ללא כל הבחנה בזמן הזה גברים שהיו איתנו חפרו 

ושם חיינו במשך כחצי שנה בזמן שהגרמנים חיפשו אותנו בעקבות רשימות שהיו להם על תושבי העיירה  םמינימאלייותנאים 

 .והתושבים סיפרו כי אבי היה עשיר מאוד ומפורסם מאוד ולכן הם שמו לב משפחתי לא עלתה על הרכבת שנסעה לאושוויץ

לא היה לנו מקום להתקלח ומכיוון שלא יצאנו  .אוכל ומים, הגברים הלכו בלילה לגויים שהכירו אותנו ואת אבי והביאו לנו ירקות

עברו בבונקר תקופה מאוד קשה ואז ביום ראשון של ראש השנה יצאו . סבלנו כולנו ממכת כינים-מהבונקר במשך תקופה ארוכה

וחים שהמלחמה כל הזמן בבונקר הינו בט. הגברים להתפלל עם טלית ובדיוק ביום זה נכנסו הגרמנים לחש אותנו בתוך היער

  .נגמרה והרוסים תכף יגיעו לשחרר אותנו ובגלל זה הגברים הרשו לעצמם לצאת ולהתפלל בעיירה

  

. מרחוק זיהו אותנו הגרמנים עם הטליות בצבע לבן והגיעו לכיוון הגברים ומצאו בונקר אחד וחייבו אותנו להגיד היכן נמצא האחר

סתר היטב בצמחייה והגרמנים נכנסו לבונקר והוציאו את כולם ולקחו אותנו בסופו של דבר גילו הגברים את הבונקר שהיה מו

  .כשהגעתי לאושוויץ ראיתי גופות מוטלות בכל פינה. ו ומשם ללא עיכוב לאושוויץ'ברכבת לבודפשט משם נלקחנו לגטו בקישטורצ

קחו אותנו למטהאוזן שם כבר אותנו לקחו לעבוד בשה של תפוחי אדמה שם אינני זוכרת את מספר הימים שעבדנו ומשם ל

ברגשנו את הסוף של המלחמה כי הבחנו במטוסם אמריקאים שנתנו לנו את תחושת החופש שעליו חלמנו זמן רב ואפשר להגיד 



 

שבכל הסיפור שלי כי היה לי ולמשפחתי נותרה בחיים מזל גדול בזכות התקופה בה הסתתרנו בבונקר ויהודים שנתפסו נשלו אל 

  . היו כאלה שאכלו מהר בגלל הרעב הכבד וחלו כתוצאה מכך בטיפוס-ילים האמריקאים הביאו לנו אוכל ומיםהחי. תאי הגזים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

חזרנו לאבשו לאחר כמה שבועות בדרכים לאחר -תקופת החופשריקאים וסוף סוף הרגשנו את מבזמן שבו הגיעו הא 1945בשנת 

אבי כבר היה בבית ולאחר מכן הגיעו שתי אחיותיי שרה ופרידה ולאט לאט חזרנו אל . שלא היו מספיק רכבות הגענו הביתה

חיותיי הגדולות א, דאגנו אחד לשני ובנוסף התחלנו להרגיש את החופש שהוא אמיתי וכל הזמן שרנו ורקדנו מאושר .שגרת החיים

  נהרגה בשואה בזמן שהיו באושוויץ מא של ויטק יא. התחתנו וגם אני הכרתי את ויטק שם התחתנו ועד עצמם היום הזה הוא בעלי

  

גרנו כולנו באבשו ץ בנותיי למדו -יה מרתהינולדה בתנו השנ 1959- וכבר אחרי שנה נולדה בתנו הבכורה ענת וב 1953-התחתנו ב

  . המצב הכלכלי היה קשה באבשו אחרי המלחמה. ויטק ניהל מחסן של סופר ואני לא עדתי- בבית ספר רוסי ו

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

. גוייםשמחנו שיילדנו מצאו פה נחלה והתחתנו עם יהודים ולא עם . י"וינה ומוינה לאועלינו לארץ במטוס מבודפשט ל 1971- ב

 1968- כאשר הגענו לארץ רצינו לגור בבני ברק משום שדודתי פרידה שגרה פה ועלתה לארץ ב. י"א רץהיינו מאוד מאושרים על א

 20ים במש שנה ולאחר מכן עבד בתחנת דלק במשך עבד במפעל לניילונ קויט- אכן קיבלנו בית בבני ברק ו. קיבלה בית בבני ברק

ענת עובדת בעיריית - במהלך השנים בנותיי התחתנו .אני עבדתי במטבח של בית ספר לבנות בבני ברק. שנה עד שפרש לפנסיה

  :יש לי ארבעה נכדים והמסר שאני רוצה להעביר .בני ברק ומרתה בבית חולים ביילינסון במחלקת ניתוחי חזה

  

  .להעריך את החיים ושכמה שקשה היום זה כלום לעומת מה שסבלנוצריך 

  

 

  2013אוגוסט , ברק –בני , רמי לוי :ראיון

  


