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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, לימודיםילדות ו, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
הוא  ,ברית בבית הספר היהודי של הקהילהאבי היה חזן בבית הכנסת ומורה לע. בתורן שבהונגריה 1930 הורי התחתנו בשנת

    .רק אחרי בוא המשיחית שהאמינה בעליה לארץ בגלל דעותיו הוחרם על ידי חלק מהקהילה הדת. היה ציוני נלהב
חנות לדברי  בעיראמי פתחה . אני זוכרת כילדה את גודל הבית, בבית גדול פראגב רעברנו להתגור .נולדתי אני 1931בשנת 
   .החנות נחלה הצלחה גדולה בקרב יהודי המקום. כשרים מתיקה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/בריחההשתתפות ב, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

תוך הם לקחו את אבי ואמרו שיחזור  .אמי לא היתה בחנות. הורי לחקירה יום אחד הגיעו גרמנים אל החנות וביקשו לקחת את
בתוך . שהציע לה להגיע לבית הספר בו היה אבי עצורבשם פאבל אמי הלכה לעורך דין . מיים עברו ואבי לא חזריו. שעתיים

מהמשרד  ".הכניסה ליהודים אסורה: "אתה שלט בגרמניתכאשר לפתע ר, בניין בית הספר חיפשה את המשרד בו נמצא הקצין

שה לפניה ראתה שלו. דפקה בדלת ונכנסה, נשמעו צעקות והיא חששה אך בכל זאת החליטה שאהבתה לבעלה לפני הכל
אך לא רשום שאין , כן: "אמי ענתה". ?שאין כניסה ליהודים ת השלטית אלא רא: "קצינים גרמנים שבהו בה בפליאה ושאלו

אמי אמרה שהיא ובעלה הונגרים ואינם . היהיא הצליחה להרשים את הקצינים ששמרו על העצירים בזכות יופ". כניסה ליהודיות
משרד כשגופו מלא סימנים אבל הם הקצינים הביאו את אבי ל. היא  הציגה את הדרכון ההונגרי שלה ושל אבי. כיה'שייכים לצ

  .שיחררו אותו

אמי הודיעה לאב הבית . היהודים לגטאותאת כי מתחילים להכניס  שכדאי לנו לעזוב, י קצין שהכירהלאחר כשבועיים אמר לאמ
  .לפני חג המולד 1939זה היה בחורף . ארזנו מזוודות וקנינו כרטיסים לבודפשט. שלנו שאנחנו יוצאים לנופש

אמי מצאה קצין הונגרי באחד הקרונות  ". יהודים החוצה"כשהגענו לגבול נשמעו מבחוץ צעקות . נסענו לבודפשט ברכבת
הקצין . נשארנו בקרון וחיכינו. החיילים הגרמנים החלו לעלות על הרכבת בחיפוש אחר יהודים. ופנתה אליו בבקשת עזרה

הקצין ההונגרי גירש . החייל החל לגמגם שכן לא היו לו מסמכים כלל. וביקש ממנו את מסמכיוההונגרי פנה לאחד החיילים 
  .אותו בכעס מן הרכבת וכך ניצלו כל היהודים שהיו על הרכבת בזכות אמי

ים ערב אחד הגיעו חיילים הונגר .שהיתה ממוקמת ליד יער גדול' הגענו לבודפשט ונסענו לבית סבתי בעיירה היהודית מישקולץ

. החיילים הודיעו שכל מי שלא יגיע תוך שעתיים לבית הכנסת עם חפציו יוצא להורג". כל היהודים החוצה"לעיר והחלו לצעוק 
  .הוא התחבא בארגז מצעים ובזכות זה לא נלקח על ידי החיילים". אני נשאר בבית ,שיירו בי: "סבא שלי אמר

 , חמשת אלפים יהודים רק שלוש מאות תוךשרדו מבתום המלחמה . ההמלחמשם היה במשך כל זמן . אבי נלקח למחנה עבודה

אני זוכרת ארבעה חיילים שלקחו . אמי הספיקה להחביא את תכשיטיה בחגורתה לפני שיצאנו לדרך. היה בין השורדים אבי
הם ירו אל תוך . מאחורי המשאית היתה מכונית ובה חיילים גרמנים. אל תחנת הרכבת הקרובה, אותנו במשאית להובלת צאן

  .אמי חיבקה אותי וסוככה עלי בגופה. המשאית והרגו כמה אנשים 
שיכנו אותנו במפעל לחומרי בניה שהיה . שם אבי עבד בבניית מסילת ברזל. הגענו לעיר הורודנקה שהיתה תחת שלטון פולני

חים את יהודי תורן וזורקים אותם לילה אחד אבי ברח מעבודתו  כדי להודיע  לנו ששמע שחיילים לוק .מושבת עקב המלחמה
אמי הצליחה לשחד גרמני צעיר בכך  .היה חייב לחזור לעבודתו לפני שיגלו שברחהוא אמר לנו לברוח אבל הוא עצמו . לנהר

החיילים הביאו אותנו לעיר . היינו קבוצה של שנים עשר איש .והוא עזר לנו לברוח, שנתנה לו טבעת יהלום עבור ארוסתו
אמי . דפקו על דלת אחד הבתים והכניסו אותנו לשם, הם הביאו אותנו לרחוב היהודי. צרהגענו לשם בעת עו. בצעידההורודנקה 

החיילים האמינו לה ונתנו . בטיול ולא ידענו כלל שיש נוכחות של צבא במקוםפנתה לגרמנים והסבירה להם שאנחנו הונגרים 

  .אכלנו והשארנו למשפחה את השאר. לה מצרכי מזון
לכל אחד בקבוצה  .הסתתרנו ביערות ופחדנו אפילו מהפרטיזנים שהיו גויים שונאי יהודים. לאחר מכן התחילה הבריחה שלנו

כי , ל יום דלי מיםכעשרה היה צריך לשאוב מים מבארות הבתים בסביבת היער ולהביא לנו ב נער בן שבע .שלנו היה תפקיד

הסתתרנו . יערות וניתן לאכלוהיתה בקבוצה גם מורה לטבע שהכירה כמעט כל ירק שגדל ב. מעט מאד מפלים ביערות היו
  .היה מפחיד להסתתר כל הזמן. לעיתים נאלצנו לברוח ברגל ולעיתים נסענו בעגלות של איכרים שאמי שיחדה .כשנה

אמי התקשרה לאדם שעיסוקו היה הברחה . יהודים אחרי כשנה הגענו לעיר דורינה שהיתה תחת שלטון פולני ועדיין היו שם
המבריח הורה  .לפני שיצאנו לדרך אמי קנתה נקניקים. והיתה ברשותו משאית גדולה בה הוביל ירקות להונגריה, מעבר לגבול

הגרמנים  .גבוללאמי שמה פלסטר על פי ועל פיו של  אחי כדי שלא נצעק ונבכה כשנגיע . לנו לשכב מתחת לשקי הירקות
 .בזמן שהמבריח שוחח עם השומר, אמי זרקה לכלבים  את הנקניקים רחוק ככל שיכלה. התקרבו אל המשאית יחד עם כלביהם

   .כך לבסוף הצלחנו לעבור את הגבול להונגריה .התמזל מזלנו והחיילים לא ביצעו חיפוש במשאית

ראש . שם סיפרה את כל מה  שעברנו. קהילה היהודיתבבודפשט אמי שכרה חדר והלכה למשרדי ה .1942זה היה בספטמבר
ואף איים עליה שאם תחזור שוב למשרדו הוא יקרא , הקהילה אמר לה שהם לא יהודים הונגרים וביקש שלא תזרע פניקה בעיר



 

היא לקחה אותנו אתה וגרנו שלושתנו  אצל . כמטפלת ועוזרת, אצל  אשה משותקת. אמי מצאה עבודה למחייתה .לגרמנים
  . אחי ואני ,אמי: שה  בחדר קטןיהא

אבי חזר אלינו לחופשה . הם אספו את כל הפליטים שברחו להונגריה לבית הכנסת .נכנסו הגרמנים לבודפשט 19.4.1944ב
לא . את אחי ואת אבי למחנה רומבך, השוטרים נכנסו לדירה ולקחו אותי. קצרה ממחנה העבודה שלו  ואילו אמי היתה בקניות

אני זוכרת שבמחנה רומבך היו מיטות . י אבי שהראה לשוטרים מסמכים המאשרים שהוא בחופשה ממחנה העבודהעזרו תחנונ
בוקר אחד במסדר הבוקר הייתי כה . בעקבות התנאים שם חליתי במשך ימים רבים .בחמש קומות והן היו מלאות פשפשים

אמי שנותרה מחוץ . שלח אותי חזרה למיטה, נוכחותהקצין שבדק . שכל גופי רעד ובקושי הצלחתי לעמוד על רגליי, חלשה
אך תודות לטיפול , בבית החולים לא היו הרבה אמצעים לטיפול . דין ודרשה שישלחו אותי לבית החולים -נעזרה בעורך, למחנה

 .'ת פופוביץיום אחד הגיעה אלינו דודתי עם תעודות מזויפות לכולנו והפכנו להיות משפח. המסור  שקיבלתי החלמתי תוך שבוע

  .יתה מדפיסה בסתר מסמכים מזויפים כדי להציל יהודיםוה דודתי מצאה עבודה בבית דפוס
שה ששמרה יאני גרתי עם אמי אצל האיש ואילו אחי גר אצל א. לאחר חיפושים רבים מצאה אמי משרה של עוזרת לאב בית

כל בוקר עשיתי זאת לפני הליכתי . ים וחמש דירותחלק מתפקידי בבית הגדול בו גרנו היה לרוקן את הפחים של ארבע. עליו
בדרכי  לבית הספר הייתי נכנסת להתפלל . מול הבית היתה כנסיה וכל ילד שהיה מתפלל שם היה מקבל וופל. לבית הספר

  . בשביל לקבל וופל
אמי ידעה שהיא לא . זו היתה תקופת צנע והאנשים קבלו תלושי מזון. שה לגור בעיר אחרתיבגלל ההפצצות אחי עבר עם הא

. כדי לסדר את עניין התלושים  אמי נסעה לעיר. והיו בידה רק תעודות מזויפות, תקבל תלושים מפני שהיא לא היתה רשומה

למרות שהיא חייכה . אפנה לאב הבית ואומר לו שאני רוצה להיות הבת שלו ,היא אמרה לי שבמקרה ולא תחזור עד הצהריים
היא העמידה פני . ה וחיכתה עד סוף היום כשהכל התרוקן ואז פנתה לפקיד הצעיריכה לעיריאמי הל. ידעתי למה התכוונה

שהספיקו היות ומצאה חן בעיני הפקיד היא קיבלה ממנו תלושים . פשה ואמרה שנשלחה לכאן כדי להביא תלושי מזון לביתהיט

  .לנו עד תום המלחמה
  

  רץ  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לא/אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

כדי להיות בטוחים שהגרמנים לא יחזרו ושהרוסים באמת , ט מהכיבוש הנאצי חיכינו עוד שלושה חודשיםאחרי שחרור בודפש
אך לא הכל היה  .ית לשפה ההונגריתאמי השתלבה מיד בעבודה עבור הרוסים כמתרגמת בין השפה הרוס. שיחררו את העיר

בינתיים . הזמן עבר .החיילים הרוסים היו ידועים כאנסים וכדי להגן על נשים אמי החביאה אותן במרתף הבית שלנו. טוב וקל
הרבה יהודים  באותו . אני ואחי המשכנו  ללכת לבית הספר. אבי ואחי עברו לגור עמנו. היינו בטוחים תחת השלטון הקומוניסטי

הוא היה פעיל ברשת של . עשרה החל להתעסק בהברחת אנשים לישראל - אחי שהיה אז בן חמש. הזמן רצו לעזוב לישראל
ברח ועלה , ומכיוון שהיה מבוקש, שמו נודע למשטרה ומכיוון שלא היה לו אישור יציאה מהמדינה משום היותו יהודי. מבריחים

  .ברחה של כמאתיים יהודים לארץאחי היה אחראי לה. 1949לארץ לישראל לבדו בשנת 

לאחר שהוקמה קונסוליה ישראלית בהונגריה מדינת ישראל . עדיין לא ניתן היה לעלות לישראל בצורה חופשית 1951בשנת 
  . עשתה הסכם עם הונגריה שבמסגרתו ניתן היה להעלות לישראל שלושת אלפים יהודים מבודפשט שהיו להם קרובים בארץ

  .אמא שלי קנתה  שתי מכונות תפירה כדי שתוכל לפרנס את המשפחה. ק מעט רכוש וכסף כשעלינויכולנו להביא עמנו ר
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

מצאתי , ומפני ששלטתי בשפות  נוספות, זכות העברית שליב, בהמשך. גרנו תחילה בשער העליה. 1951הגענו ארצה בשנת 
בהמשך עשיתי תואר  .עזרתי בחלוקת דירות ורהיטים לעולים מאירן ותימן. עבודה כמזכירה בארגון שקלט יהודים בארץ

ת בשנ. ובמודיעין של האוניברסיטה כספרניתהלימודים עבדתי  אחרי .במקרא והיסטוריה ישראלית באוניברסיטת ירושלים
שש שנים עבדתי בהוראה  .ל כקצין"שהיה איש צבא קבע וחבר של אחי ששרת אף הוא בצה, ירמי לביא, נישאתי לבעלי 1957

הספריה שלי הפכה כה מצליחה שבשלב כלשהו עזבתי את . את המחסן שלנו הפכתי לספריה. "עמי בני"בבית הספר הדתי 

הקים ירמי ביחד עם חבר חברת כלי , אחרי מלחמת יום כיפור ,1973בשנת . עבודתי בהוראה והשקעתי את זמני בספריה
  .תעשיה בכרמיאלשהוא כיום מפעל מצליח באזור " וםכרמוכר"עם הזמן התרחב העסק והקמנו  את . עבודה

  
  עידן מן: ראיון
  כרמיאל, 2012יוני 
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