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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  בן יהודה

   :שם פרטי

  עמליה 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, השאלה אינה נוגעת אלייךבמידה ו                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  קליין

                                              בלועזית
  

Klein 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  אמה רבקה 

   בלועזית
 Emma Rebecca 

                                         

:             מין

 זכר
   :לידהשנת 

1935 

  :  עיר לידה

  דברצן

       בלועזית
 Debrecen                                          

  :ארץ לידה

 הונגריה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  ירמיהו קליין

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 וייס) מרים(מרגיט 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  דברצן

   בלועזית
Debrecen 

  :ארץ המגורים

 הונגריה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 ’ד-’כיתות א – יסודי

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה 

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

  בני עקיבא 

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

                                                                                       כיה'צ ,אוסטריה
 : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  )כיה'צ(גטו טרזינשטט , )הונגריה( גטו דברצן
 

   בלועזית
 Ghetto Debrecen (Hungary), Ghetto Theresienstadt 
(Czech Republic) 

                                                                                                                             

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

  )אוסטריה(מחנה שטרסהוף 

  )אוסטריה(מחנה דובזברג 

  בלועזית
Strshuf Camp (Austria) 

Dovzberg Camp (Austria  

                                                   נשטטיגטו טרז   :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

09/05/1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  הונגריה, דברצן

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "קוממיות "



 

  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                                                                                                                                         

אבא היה . הבת היחידה והצעירה מבין שישה אחים ,למשפחה שומרת מסורת ,בעיר דברצן שבהונגריה 1935נולדתי בשנת 

אז פרצה , ד-פר דתי אורתודוכסי מכיתה אלמדתי בבית ס .לא היינו עשירים אך גם לא היינו עניים .מא עקרת ביתיסוחר וא

אני זוכרת כי ליד העיר היה יער גדול . חברה בתנועת הנוער בני עקיבא יבילדותי היית .ולמורתי קראו פירושקה, המלחמה

, אוהליםילדי הפנימייה נשארו ללון ביער ב. לפיקניק ביער, יחד עם ילדי הפנימייה, לקחו אותנו מהתנועה. ופנימייה לילדים יהודים

והתחלנו לנדוד בין בתי הכפריים עד , אני וחברתי נשארנו מאחור בכל ההמולה. ואילו כל ילדי תנועת בני עקיבא חזרו לעיר

מא חיכתה ישם א, לבסוף הגענו הביתה עם רדת הערב. שם פגשנו עגלון שאמר לנו כי אנו הולכות בכיוון ההפוך, שהגענו לכביש

  . לי בחוץ בדאגה

בימי שישי הם נהגו . הייתה אנטישמיות רבה מצד התושבים ההונגרים המקומיים, מלחמה הגיעה לאזור שלנועוד לפני שה
  . להצטייד באגרופני ברזל ולהכות יהודים שיצאו מבית הכנסת

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתותפקידים פעילות , 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

הבית שלנו היה בתחומי הגטו ולכן לא אספו אותנו במיוחד אלא גידרו את האזור  .1944בשנת , בגטו דברצן שהינו כחודשיים

 -אחי הבכור ברח והצטרף לפרטיזנים ואבא לא היה איתנו בגטו כלל. טו ונשלח לעבודהוצא מהג 17כל גבר מעל גיל . שגרנו בו

לבית  חיילים גרמנים והונגרים לקחו אותנו, מהגטו. הוא היה איש צבא לפני המלחמה ולכן נשלח מהצבא היישר למחנה עבודה

ירות כדי להעביר מסר שאם ננסה לברוח הם סידרו את כל היהודים לפי גיל והגרמנים התחילו ל. חרושת לבלטות בפרברי דברצן

עלינו על רכבת קרונות משא והתחילה נסיעה , כשהגענו לתחנה. בגשם לכיוון תחנת רכבת רחוקה, משם התחלנו בצעדה. יירו בנו

 כל לילה היו מפציצים את הרכבת.ימים במהלכם לא פתחו לנו את הקרונות אף לא פעם אחת ולא נתנו לנו אוכל או מים 6של 
מסתבר שהרכבת הזאת הייתה בדרכה לאושוויץ אך מאחר . כנראה כי הרוסים והאמריקאים חשבו שזאת רכבת שמובילה נשק

עמדנו שם כמה , כשהגענו לאושוויץ. שהרכבת לוקחת אותנו בחזרה הביתה היינו בטוחים, ובשלב זה עוד לא שמענו על אושוויץ

ימי נסיעה  6לאחר . ופתאום הרכבת התחילה לנסוע שוב, מהרכבת אנשים שעות מבלי שדלתות הקרון ייפתחו ומבלי שהורידו
  . כיה'מחנה ריכוז בצ, למחנה שטרסהוף הגענו, כאלו

  . בשטרסהוף קיבלנו כוס מרק ירקות אחת ליום .אני הייתי בצריף עם אימי. גברים ונשים לחוד ,בשטרסהוף הכניסו אותנו לצריפים

האוכל חולק באמצעות תלושים ועד שהלכתי וחזרתי אימי . עליי ללכת לבקש עוד אוכל, קטנהאימי אמרה לי כי מאחר ואני ילדה 
אך היא הצליחה לקפוץ מצידה השני והתחבאה בין השיחים עד שהרכבת נסעה , הם העלו אותה לרכבת. נלקחה על ידי הגרמנים

כנס יכ פחדנו לה"וכשנתנו לנו סבון כ כבר הגיעה לאוזנינו השמועה על תאי הגזים, במחנה שטרסהוף. וכך חזרה למחנה

  .מהברזים יצאו מים ולא גזים ,לרווחתנו ,אך כשנכנסו לתאי המקלחות, להתקלח

זה היה מחנה  - מקום גבוה בהרים ,מ מוינה"ק 120, דובזברג היה כפר קטן באוסטריה .הועברנו לדובזברג ,אחרי שטרסהוף

אני זוכרת שהיה קר מאוד ולא היו . ל בסדרועלינו והיחס אלינו היה בסך הכששמרו  היו שומרים- עבודה אך המחנה לא היה מגודר

אני ואחיי היינו  .נתנו לנו קבקבי עץ והשלג היה נדבק לסוליות וגרם לנו להיראות יותר גבוהים מכפי שהיינו באמת ,לנו נעליים
אוי "מישהו היה מתקרב הייתי צועקת  אם .ביםהולכים בלילה לגנוב עצים התפקיד שלי היה לשמור שאף אחד לא יבוא והם היו גונ

הגברים עבדו בחטיבת עצים ביערות המושלגים שמסביב אך . חודשים 10-שהינו שם כ. בהונגרית והם היו מתחבאים" הרגל שלי

הבנו כך  -ויום אחד הגיעה עגלה עם יהודי חולה עליה, במחנה שלנו היה רופא. אותי לא שלחו לעבודה מאחר והייתי צעירה מדי
ימים  3-הוא נעלם ל. החליט לחפש בעקבות זאת את דודתי) אליעזר(בונדי   13-אחי בן ה. שיש עוד מחנות שקרובים אלינו

אף אחד לא יודע כיצד הוא הצליח לחמוק ולחזור אך כשחזרו סיפר לנו הבן דוד שבמחנה שלו . ולבסוף חזר יחד עם בן הדוד שלנו

  .ו היה אוכלהיו מרעיבים את היהודים ואילו לנ
הוא נתן לנו מזרנים  - הונגרי בשם ספארי שניסה לעזור ליהודים במחנה-מחנה דובזברג היה ממוקם ליד ארמונו של גרף אוסטרו

אך דווקא בדובזברג לא היינו כל כך רעבים כיוון שהיו לנו תפוחי אדמה ואמי עבודה במחנה , לישון עליהם וניסה להעביר לנו אוכל

, הגרף וראש העיר של דובזברג. אם אב ובתם שהייתה בהיריון -משפחה יהודית שהייתה איתנו במחנה זכורה לי. כטבחית

. החביאו את המשפחה הזאת בדירה מחוץ למחנה ואנשי הכפר הביאו להם חפצים ,שכנראה היה לו הסדר כלשהו עם הנאצים

  .אותה משפחה נשארה מאחור בדירה - כשכל אנשי המחנה עזבו

בדובזברג היה חייל הונגרי שחיפש מתרגם מאחר וההונגרים לא ידעו שום שפה  .חמה ההונגרים החלו לסגתלקראת סוף המל

אני התנדבתי והוא לקח אותי איתו לכפרים מסביב כדי שאתרגם עבורו מגרמנית מאחר ורצה למכור את הטבק שהיה לו  -אחרת



 

א אומר והייתי בטוחה שבגלל שעזרתי לו הוא נתן לי את לא שמתי לב מה הו. לבסוף הוא נתן לי חתיכת נקניק .עבור אוכל

כך שבסוף בלעתי את , איש יאכלו חתיכה קטנה כזו 20איך  - האם אקח אותו הביתה, חשבתי מה לעשות עם הנקניק. הנקניק

וא אמי לא ידעה על מה ה - מא שלי שהייתה טבחית במחנה ושאל אותה איפה הנקניק שלויהחייל בא לא, בצהריים. החתיכה

הייתי מבועתת מפחד והייתי בטוחה . מא שלי תטגן לו את הנקניק לצהרייםימדבר והוא אמר שהוא נתן לי את הנקניק כדי שא

  .שהוא יהרוג אותי כי ההונגרים היו יותר אכזריים מהגרמנים

לא . ימים ארבעהנשטט ברכבת משא שנסעה במשך יזלתחנת רכבת ומשם הגענו לגטו טר לקחו את כולנו, כשפינו את דובזברג

. חודשים 4-כ כ"ושהינו שם סה 1945נשטט בשנת יהגענו לטרז .לקרון ורק פעם אחת זרקו לנו לחם היה איפה לעשות צרכים

עד כה  -פתחנו את אחת הדלתות וראינו לפתע בחורות גלוחות ראש. כאשר הגענו לגטו בשעות הלילה חיפשנו חדר להתמקם בו
הן התרגשו כיוון שהיו בטוחות שהשמידו את כל !!" ילדים, ילדים"הבחורות התחילו לצעוק  .לא יצא לנו להיתקל במראה כזה

לא  ,בחדר ישא 30-40-היינו כ -התנאים בגטו היו מאוד קשים .אנחנו ברחנו משם כיוון שחשבנו שהן משוגעות. הילדים היהודים

   . ת בפרוזדורים מעל גופוהיה אוכל והייתה מגיפת טיפוס מאוד קשה והיינו ממש עובר

אני זוכרת שהתעוררתי . הפחד היה יותר קשה מהרעב. נשטט היה קרמטוריום ואני זוכרת את הריח של הגופות השרופותיזבטר

מכיוון ששכבתי מתחת לחלון צעקו לי . הגרמנים התחילו לסגת והמשיכו לירות תוך כדי מנוסה - בוקר אחד מכך שיורים עליי

. נאמר לנו על ידי הגרמנים שבערב יפוצצו את הגטו. אזוז הסיכוי שלי להיפגע יהיה גדול יותר שאר כך ולא לזוז מחשש שאםילה

  . בערב מישהו עלה למעלה לראות מה קורה וצעק שהרוסים הגיעו 20:00ירדנו למרתף ובסביבות 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, לחמהחייך אחרי המ, השחרור וחזרתך הביתה(

כשהרוסים הגיעו הם הודיעו לנו שכל אחד יכול לצאת . נשטט ואז נודע לי שאני חופשייהיזוסים הגיעו לגטו טרהר 09/05/1945- ב
אנשים רבים בזזו תכשיטים וחפצי ערך ורק אחי חזר בלילה עם . שעות ולנסות למצוא אוכל ולמעשה לבזוז את כל מה שיוכל 24-ל

כי לא היו רכבות לחזור  1945נשארתי בגטו עד אוגוסט ,  למרות שהגטו שוחרר במאי. עד כדי כך היינו תמימים -בהפחית של רי

לא היה מי . הרוסים שהשתלטו על המחנה בזזו את כל מה שהיה ואנסו את הנשים. בהן הביתה והפסים היו מופצצים גם כך
כשחזרה . מוך ומכרה חפץ כלשהו שהיה ברשותה תמורת חתיכת לחםמא שלי נכנסה לכפר סיאני זוכרת שא, שידאג לנו לאוכל

אמרה שתחביא את חתיכת הלחם כדי שיוכלו לאכול אותה בערב אך הלחם נפל לדלי מים ולא היה לנו גם את החתיכה הקטנה 

  . הזאת כדי לאכול באותו ערב

חזרנו , 1945באוגוסט , הגטו בסופו של דבר כשהצלחנו לעזוב את. אימי ואחיי שרדו את השואה, אבי -כל משפחתי הגרעינית

. עיר הולדתי לאותה דירה בה גרנו לפני המלחמה שם כבר חיכה לנו אבי שהשתחרר לפנינו ממחנה העבודה בו שהה, לדברצן

. כמובן שבתקופת המלחמה בזזו את הדירה. היו בה חיילים רוסים והוא פשוט הצטרף אליהם ,כשאבי חזר לדירה בתום המלחמה

  .מה שנשאר היה מנורת תקרה אחת בלבד וחייל רוסי שהשתכר באחד הלילות פשוט ירה במנורה כל

כבר לא היה בית ספר יהודי אלא בית (אמנם חזרתי לבית ספר . אחרי שחזרתי מהמחנות הייתי ילדה מאוד מבולבלת ומפוחדת

ההונגרים היו מאוד  .חדת שלא הצלחתי ללמודשנים בבית הספר אך הייתי כל כך מבולבלת ומפו 3-4והייתי עוד  )ספר מעורב
  .הם נהגו להתלונן שחזרו יותר יהודים ממה שהלכו - רעים אלינו

הם , אחיי כבר היו בארץ(אני והוריי עלינו ארצה  1950שנים לאחר המלחמה ובשנת  5גרנו בדירה הישנה שלנו בדברצן במשך 

בארץ .ו ברכבת עד איטליה ולאחר שבוע על האונייה הגענו ארצהתחילה נסענ. באוניית קוממיות) עלו מיד עם תום המלחמה
  .השתקענו באזור פתח תקווה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

ללו בלילה ולי סיפרו שאלה יהיו הרבה שועלים שי .ד שהיה לו בית וגרנו אצלוהיה לי בן דו, בפתח תקווה השתכנו בין הפרדסים

במטבח היה דלי מאלומיניום ולילה . בלילה שירותיםהשירותים היו בחצר ומאוד פחדתי לצאת ל. ערבים שהורגים את היהודים
  .חיינו בצפיפות רבה -אחד החלטתי לעשות את צרכיי בדלי שבמטבח אך זה עשה המון רעש והעיר את כל אנשי הבית

במקום גג שמנו על  -ת"בבית הזה גרנו מספר חודשים ולאחר מכן עברנו לבית עשוי מבוץ שלא היה לו גג ברחוב וולפסון בפ

באו להודיע , לאחר זמן מה. לילה אחד הייתה סערה גדולה ועף לנו הגג והגשם הציף את המבנה. המבנה פחונים ועל זה אבנים
יוסי היה הילד הכי מוצלח במשפח ואני . במותו והספיק לשרת רק שנה בצבא 19הוא היה בן -סי נהרג בצבאלנו שאחי האהוב יו

היה לי מאוד קשה  - על מותו של יוסי לא הצלחתי להתגבר. והוא היינו הכי קרובים מבין האחים כי הוא היה הכי קרוב אליי בגיל

  . תקופהלתפוס את זה שהוא נהרג מאחר ולא הייתה מלחמה באותה 

ללא הכשרה כלשהי ולא , 15הייתי בת . אותו האושר התפוגג מהר מאוד. ברגע שהגענו ארצה חשתי אושר שבלתי ניתן להסבירו

התחלתי לעבוד במספרה בה בעלי הבית היו . החלטתי שאלך ללמוד ספרות. קשה הייתה לי עבודה ובארץ היה צנע מאוד

ירדתי ממנו ברמת גן , עליתי לאוטובוס. לא יכולתי יותר ולא הגעתי לעבודה יום אחד. אנשים מאוד רעים וקשים, הונגרים



 

אמרתי שאני , נכנסתי לשם וכיוון שהתביישתי לומר שאני מחפשת עבודה- והתחלתי ללכת ברחוב ביאליק עד שראיתי מספרה

אתי לניסיון והיו מאוד מרוצים ב. סיפרתי לבחורה שטיפלה בי שאני ספרית והיא אמרה שבדיוק הם מחפשים ספרית. רוצה מניקור

התמקצעתי בתחום והפכתי לכוכבת בתחום הספרות והיו מגיעים אליי מכל הארץ . שנים והיינו כמו משפחה 9עבדתי שם -ממני
לאחר מכן עבדתי  .לאחר מכן הפכתי לעצמאית ופתחתי מספרה ברמת גן עם הבחורה שעשתה לי את המניקור. כדי להסתפר

  .וד אהבתי את העבודהבבוטיק ברמת גן ומא

לבעלי היו . התיידדתי איתו ולבסוף התחתנו, הכרתי בחור צבר 20כשהייתי בת . המאוד רציתי להיות ישראלית ולא עולה חדש

 - אימצתי את שני ילדיו, לאחר שהתחתנו. הראשונים שחיו במוסד לילדים יתומים לאחר שהוריהם התגרשו שני ילדים מנישואיו

לאחר זמן מה הבת המאומצת נסעה לחיות עם . יותר כי לא יכולתי לראות אותם סובלים באותו מוסד הצעירה בתוה ן הבכורהב

לו ילדיי הביולוגיים שנולדו לאחר מכן לא ידעו עד גיל יחסית אימה אך את בני המאומץ גידלתי כאילו שהיה בני הביולוגי ואפי

הדבר הטוב ביותר . והבן המאומץ שלי, בנו של אביהם מנישואיו הראשונים, מאוחר שאחיהם הבכור הוא למעשה אחיהם למחצה

  .1990לבסוף התגרשתי בשנת . המאומץ והביולוגיים - שעשיתי בחיי היה הילדים שלי

 סייעתי לחולים שלא יכלו לאכול, חילקתי אוכל -תות וחגיםבגם בש, תקווה-בבית החולים השרון בפתחהתנדבתי כשלוש שנים 
  . בכוחות עצמם ושאבתי הרבה סיפוק מההתנדבות בבית החולים

הוא , גם כשהמצב נראה קשה ובלתי אפשרי, תמיד לשמור על התקווה! המסר שברצוני להעביר לדורות הבאים הוא לא להתייאש

  .שתפר בסופו של דברתמיד מ
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