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  שמהציין את , במידה ועלית באנייה
  "נגבה"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

. אמה של אימי, גרנו בבית פרטי בבודפשט יחד עם סבתי. אחותי התאומה ואני, אחי, אימי, אבי: נפשות 5משפחתי מנתה 

אבי היה מנהל . בעלה היה מרצה באוניברסיטה והיה הראשון לתרגם את הקוראן להונגרית, אלינו אחותה של אימי גרה קרוב

  . בנק ואימי הייתה מורה
עברתי לבית ספר ללימודי ולאחר מכן  ,מזכירות והנהלת חשבונותבכיתות הגבוהות למדתי . אני למדתי בבית ספר לא יהודי

פסיק להגיע ללימודים או עלינו להנאמר לנו ש, על היהודים בכדי שלא ילמדו ההונגרים הטילו סנקציות 1938-החל מ. מוזיקה

גורשו תחילה , גורשו כל הסטודנטים היהודים 1940- ל 1938כך בין . שינתנו לנו ציונים גרועים שימנעו מאיתנו ללמוד בהמשך

ולכן אני הלכתי  ,ד מקצועות מעשייםאימי רצתה שנלמ ,כאשר לא יכולנו עוד ללכת לבית הספר. ולבסוף כולם "פחות טובים"ה

ולכן , ישראלאך אימי פחדה שיבוא לארץ  ,התקבל לאוניברסיטה בירושלים אחי. אחותי הלכה ללמוד צילוםוללמוד תפירה 

  . הלך ללמוד אלקטרוניקההוא גורש מהאוניברסיטה ולאחר ש ,נרשם ללימודים בהונגריה
היינו הולכים לבית הכנסת שישי ושבת יום כל ב. בית כנסת קטןלהם היה ו, התגוררה בחלק השני של העיר משפחתו של אבי

  . אבל שאר המשפחה היתה פחות קפדנית ,אימי הייתה שומרת מצוות. היינו שרות אחותי ואניושם  ,הגדול של בודפשט
בעיקר ו בארץ ישראל עברית ושמעתי על החיים היהודייםשם למדתי . "דרור הבונים"אני הייתי חברה בתנועת הנוער הציונית 

  .בנוסף למדנו שירים ויצאנו לטיולים, בקיבוץ
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):זרת או אולי למי עזרתבמי נע, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

נאסר על יהודים  40-שנות הבתחילת . 1939-1940במהלך השנים הגיעה אלינו לאט לאט ובגרמניה  1938- המלחמה החלה ב

מכיוון  ,במהלך המלחמה כולה היהודים בבודפשט חיו בפחד מתמידו. ולעבוד במשרות בדרגים גבוהים ,ללכת לבית הספר

  .הם היו לוקחים אותו לדנובה ושם יורים בו ,שאם ההונגרים היו תופסים יהודי ברחוב
תחילה הוא . אחי נאלץ להתגייס לצבא עם סיום לימודיו בתיכון, מאחר וחוקק חוק לפיו יהודים לא יכולים ללכת לאוניברסיטה

  . והועבר למחנה עבודה, אר החיילים היהודיםיחד עם ש, נשלח לקורס קצינים אך כעבור זמן קצר הוא הוצא מהקורס
הצבא ההונגרי נלחם שבה , ולאחר מכן נשלח לחזית הרוסית ,הוא הוצא אל מחוץ להונגריה לעבודה במפעלים 1940שנת ב

בכדי שהצבאות יוכלו להתקדם לתוך  ,על היהודים הוטלה מלאכת איסוף המוקשים. יחד עם הגרמנים והרומניםב, נגד הרוסים

פרצו הרוסים את קווי הגרמנים  1941-ב. ידי הרוסים בנהר הדון-התקדמותם של הגרמנים וההונגרים נעצרה על. רוסיה

  . וההונגרים והחלו להדוף אותם לאחור
כשהבינו ההונגרים כי . ניהם אחייבו, הנערים היהודיםהוצבו בחזית הצבא ההונגרי ו ,הצבא הגרמני היה מאחורי הצבא ההונגרי

אחי היה . הם הרגו את כל הנערים היהודים בכדי שלא יחזרו למדינה ,וכי עליהם לסגת חזרה להונגריה ,יםהרוסים מנצח

כולם ו, נערים יהודים במקום בו היה אחי 840שסך הכל היו  ,זאת אומרת. היו ארבע יחידות כאלוו, נערים 210מנתה שיחידה ב

  . ידי ההונגרים- נרצחו על
אולם עוד . הלך לאיבוד ותו לא אחיבו נכתב כי שקיבלנו מכתב  רקמהצבא ההונגרי ו, בתחילה לא ידענו מה עלה בגורלו של אחי

קצין חזר אותו  .שילמנו שוחד לקצין הונגרי אחד בכדי שישמור על אחי, עוד לפני שהצבא ההונגרי יצא לחזית הרוסית, לפני כן
  . עזב את החזית אחי היה עוד חיבזמן שוהקצין ענה ש ,אותו מה קרה לאחי שאלנו, לבקש עוד כסף ובא ,מהחזית

 15-לאחר כ. אלא ברח וניצל ,ולכן קיווינו כי הוא לא אבד ,ידענו שאחי תכנן לברוח לרוסיה בהזדמנות הראשונה שתהיה לו

יהודים בצבא הנערים השל  יחידותה ןל אדם שמחפש אנשים מאותשקראתי מודעה , כשכבר הייתי בארץ ישראל ,שנה
שההונגרים הרגו את  ,ולאחר שכנועים רבים הוא הסכים לספר לי ,פניתי אליו בתקווה לגלות מידע כלשהו בנוגע לאחי. ההונגרי

הוא סיפר כי מעט הנערים שניצלו הצליחו לשרוד באמצעות , מאחר והיה זה חורף קשה במיוחד. מרבית הנערים היהודים

  .יםאכילת גופות חבריהם המת
לחפור תעלות סביב  ,יחד עם שאר היהודים המבוגרים,אבי נלקח . אחותי ואני, אימי, אבי ,גורשנו מביתנו 1944במרס 

תעלות אלו לא עצרו את הרוסים מלכבוש , כאשר הרוסים הגיעוכמובן ש(בכדי למנוע מהטנקים הרוסים להיכנס לעיר  ,בודפשט

  . ושם הוא מת מרעב ,בשלב כלשהו אבי נשלח לטרזינשטט. )את העיר
בנין היה אב אותו הנוצרי היחיד בו, בניין שבו התגוררו רק יהודיםהיה למעשה זה  ,"בית יהודי"אחותי ואני נאלצנו ללכת ל, אימי

  . אמרה לנו לעזור לנוצרי בעבודתו בכדי ליצור איתו יחסים טובים ,שהייתה אישה מאוד חכמה, אימי. הבית
לקחת ואמורים לבוא הגרמנים כיוון שמחר  ,אב הבית הנוצרי אמר לאימי שתשלח אותי ואת אחותי,  1944באוקטובר יום אחד 

הם החלו להעביר את הצעירים היהודים לגרמניה במסגרת  ,כאשר הגרמנים ראו שהרוסים מגיעים, באותו זמן. את כל הצעירים

יחד עם , ו לקחת את אחותי ואותי לצעדות המוותכי ביום למחרת יבוא ,הזהיר את אימי אב הבית, למעשהו, "צעדות המוות"



 

  . שאר הצעירים היהודים
 היה לאזה (ק 'שמו היה יאנוש קורצש, בעליית הגג של צייר נוצרי בעיר ,1942שנת הכנו לעצמנו מקום מסתור עוד באנחנו 

מקום המסתור אצל הצייר  לאהיא שלחה אותי ואת אחותי  ,כאשר אימי שמעה זאת ).המפורסם אק הרופא והמחנך'יאנוש קורצ

  . כמה שבועותאפילו אולי , שהינו כמה ימים אצל הצייר. ובשלב מסוים הצטרפה גם היא
כיוון שלמעלה היה  התחתונה הקומל ותוכשהוא היה מחוץ לבית היינו יורד ,לקנות לנו מצרכיםכדי הצייר היה כל הזמן יוצא 

ובשלב מסוים אפילו  ,הגיע אדם שהחל לדפוק על הדלת ולצעוק שיש יהודים בדירה, כאשר הצייר היה בחוץ, יום אחד. נורא קר

לא נמצא כרגע והוא  ,הגיע ואמר לאותו אדם שבדירה גר צייר, ששמע את הדפיקות, אב הבית של הבניין. איים לפרוץ אותה

  . כשהצייר חזר לביתומיד ברחנו משם  ,אחרי שזה קרה .מאוחר יותר בבית ולכן כדאי שיחזור
אימי לקחה  וכך , ומאחר והיא לא נראתה יהודיה היא יכלה לחיות כנוצרייה ,היו לאחותי מסמכים שהעידו על היותה נוצריה

  . ראול ולנברגל הלכה לאחד מהמבנים שהיא עצמה . למעבדת צילום וסידרה שתעבוד שם ותהא
אחד . מוגנים מפני כניסת הונגרים או גרמנים וכך היו אותם מבנים, כאזור דיפלומטי שוודימספר מבנים סימן  לנברגראול ו

 )האחיו של בעלה של אחות(קרוב משפחה של אימי . הפך ולנברג לבית חולים שוודי שאותו" בית חברה קדישא"מהמבנים היה 

מ "בעלה של אחות אימי היה אח. וכך ניצלו "בית חברה קדישא"הלכו ל ולכן אימי ואחותה ,היה עורך הדין של חברה קדישא

כי הוא לא שרד את המלחמה , דודתי, בתום המלחמה הבינה אשתו. ולכן הוא נלקח רק בסוף המלחמה ,בזכות מעמדו האקדמי

  . שכן הן היו מאוד קרובות זו לזו ,אימי נפטרה מצערגם לאחר מותה ו ,וכעבור זמן קצר היא נפטרה
שהיה בנוי  ,בית הזכוכית היה מפעל לייצור זכוכית. צעירים רובם, יהודים 3000 והייתי שם עם עוד, "בית הזכוכית"אני הלכתי ל

לפיו , רלס לוץ'צ ,שיחד עם הציונים עשה הסכם עם הקונסול השוויצרי בבודפשט ,הבניין היה שייך לארתור וייס. כולו מזכוכית
  . שימנע מההונגרים להיכנס אליו וזה מה, שוויצריהבניין יוגדר כאזור דיפלומטי 

יהודים הצלת פשרו יאהמכתבים הללו  .עסקתי בכתיבת מכתבים מטעם הקונסוליה השוויצרית ,בבית הזכוכיתבמהלך שהותי 

ולכן יש  ,ונכתב בו כי אדם זה הוא אזרח שוויצרי, במכתב היה מופיע שמו של יהודי שהיה במחנה עבודה - ממחנות העבודה
יום ולילה הייתי כותבת . אבל לפחות את חלקם, את כולםהצלנו לא , מכתבים אלו אפשרו להציל יהודים רבים. לשחררו

  . וכשלא הייתי כותבת הייתי עוזרת לרופאים ,מכתבים
עט הדברים הם דרשו מאיתנו לתת להם את מ. והכריחו אותנו לצאת החוצה ,יום אחד הגיעו צעירים הונגרים לבית הזכוכית

המשטרה . קרא למשטרהוהוא , רלס לוץ'אחד היהודים הודיע על כך לצ. ותכננו לקחת אותנו לדנובה ולירות בנו ,שהיו לנו

  .ולשחרר אותנו ,הכריחה את ההונגרים להחזיר לנו את כל מה שהם לקחו
והוא ענה שלא  ,הודים שמתחבאים מהנאציםאמרנו לו שאנחנו י, נכנס לבנין קצין רוסי ושאל אותנו מי אנחנו 1945נואר לי 16- ב

  .כך שוחררנו לחופשי. נגלה לאיש אבל גם הוא יהודי
  

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

  . מכיוון שחשבתי שהקומוניסטים יהיו טובים ליהודים, לאחר המלחמה הצטרפתי למפלגה הקומוניסטית
באותה תקופה לא ניתן היה , בכך קיבלתי עבודה בחברה שעסקה בהקצאת בתי מגורים למעוניינים ,במסגרת חברותי במפלגה

במשרד  הולאחר מכן התבקשתי לעבור לעבוד ,שלוש- עבדתי בחברה זו כשנתיים .לרכוש בית אלא רק לקבל בית מהמדינה

באחד מהפרויקטים  ,תפקידי היה לדאוג ולפקח על מספר רב של עובדים .עבדתי בתחום משאבי האנוש ושם, קלאותהח

  . במשרד
, שנים 16- התחתנתי עם גבר יהודי שהיה מבוגר ממני ב 1946שנת ולכן ב ,עם הזמן הבנתי שרוב הבנים לא חזרו מהמלחמה

והחלטנו  ,כמה שנים בעלי ואני הבנו שאנחנו לא מתאימים זה לזה כעבור. נולד בני 1948ובשנת , וחזר ממחנות העבודה

  . נשארנו חברים טוביםאבל , להתגרש
אך אלו אמרו לי לא  ,פניתי לממונים עליוו,מטריד מינית את העובדות ,בשלב כלשהו גיליתי שאחד המנהלים במשרד בו עבדתי

ולכן בסופו  ,ת כל שביכולתי כדי להביא לסילוקו של אותו מנהלניסיתי לעשו ,מאחר ולא יכולתי לסבול את חוסר הצדק. להתערב
  . הבנתי שהקומוניסטים גרועים בדיוק כמו הפשיסטיםכך . של דבר סולקתי מהעבודה

ולכן  ,הסילוק מהעבודה במסגרת המפלגה הקומוניסטית הביא לכך שלא יכולתי לקבל שום עבודה אחרת במגזר הציבורי

 ,אנשים אמרו לי שאם אני באמת רוצה ללמוד טקסטיל. בתקווה למצוא עבודה במגזר הפרטי ,החלטתי ללכת ללמוד טקסטיל

פי העצה שניתנה לי והלכתי -פעלתי על. שאביו הוא יצרן טקסטיל מפורסם ביוגוסלביה ,כדאי לי ללכת ללמוד אצל בחור אחד

  . וכך למעשה הכרתי את בעלי השני ,ללמוד אצל אותו בחור
מדינת טובת מכיוון שהוא נחשד בריגול ל ,שהה שלוש שנים וחצי במחנה ריכוז של המפלגה הקומוניסטית בעלי, לפני שהכרנו

שהוא  ,התבפועל הסיבה לכך היאבל , שהוא מרבה ללכת לקונסוליה הישראלית ,החשד נבע מכך שמישהו הלשין עליו. ישראל

  . ולעלות לארץ ניסה לקבל אישור לצאת מהונגריה
בכדי  ,הכרנו כאשר הגעתי לבית המלאכה שלו ואנחנו, ממחנה הריכוז הוא פתח בית מלאכה קטן ליצור בדיםכשהוא שוחרר 

  . ומאוחר יותר התחתנו, ללמוד את התחום ולעבוד



 

שהגיעו מיוגוסלביה  אלהבמסגרת אישור יציאה כולל שקיבלו כל  ,בעלי הצליח לקבל אישור לצאת מהונגריה 1955בסוף 

בהמשך . שכבר קיבל אישור כזה ,על סמך היותי בהריון מבעלי ,נה לאחר מכן קיבלתי גם אני אישור יציאהכחצי ש. להונגריה

  .העובדה שאני קיבלתי אישור כזה בזכות, גם אחותי קיבלה אישור יציאה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
ר שברצונך להעביר המס, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

  .נולדה בתי ,כחודש לאחר שהגעתי לארץ ,1956באוקטובר ו, לארץ התחלתי לעבוד בתחום הטקסטילי יעעם הג
שתפקידם היה למכור את המוצרים  ,היו לנו כחמישה אנשי מכירות. בעלי הקים מפעל קטן למוצרי טקסטיל לבית ,בהמשך

בעלי התעצב מאוד . הבעיה היתה שאותם אנשי מכירות לקחו לכיסם את הכסף שקיבלו בתמורה למוצרים. לחנויות השונות

  . והחלטנו לעזוב את הארץ ,מהמצב
  . צור בדיםובעלי עבד בי ,באותה תקופה עבדתי באופנה עילית. גרנו שם במשך כשש שניםו, 1961שנת לוינה ב עברנו 

  . נהרג בני בתאונת סקי 1964שנת ב
עברנו  1967- בו,  לבוא ללונדון ולנהל ארבעה מפעלי טקסטיל שבבעלותו ,בשלב מסוים בעלי קיבל הצעה מחבר מיוגוסלביה

  . במהלכן בעלי עבד בניהול המפעלים ואני הייתי בבית עם בתיו ,גרנו שם שלוש שנים .ללונדון
ואמר לו שהוא מוכן לשלם כל סכום כסף שירצה בכדי  ,יקאי אחד לאחד המפעלים אותם ניהל בעליבנקודה מסוימת הגיע אמר

  . עברנו לארצות הברית 1970שנת בעלי הסכים וב. שיעבור לארצות הברית וינהל שם את מפעליו
החל  ,וכך .קאניתהוא החליט להקים מפעל משלו ברפובליקה הדומיני, עבד אצל אותו אמריקאי בעליש בזמן,כעבור זמן מה

- ובסמוך לו בעלי הקים בית ,אנשים 1000עבדו במפעל . ברפובליקה הדומיניקאניתב ו"בארההתגוררנו במקביל  ,1974שנת מ
הייתי מסבירה להם כיצד ו, אני הייתי מסייעת לעובדים במפעל. כדי שעובדי המפעל יוכלו ללמוד במקביל לעבודתם ,ספר

  . לעשות כל מיני דברים
כל חודש הייתי נוסעת לכמה ב, ולכן. התנאים היו טובים אבל לא הרגשתי בבית, ברפובליקה הדומיניקאנית גרנו בבית מלון

שמחתי לנסוע לארצות הברית כי שם היו . עד שמצאה בית משלה ,בו אחותי התגוררההבית ש ,ימים לביתנו בארצות הברית

  .הרגשתי בבית י ושםחברי
בשלב מסוים . ולאחר מכן התחתנה ונולד לה ילד ,הלכה ללמוד באוניברסיטה, היא התגייסה .ה לארץבאותה עת בתי כבר חזר 

  . חזר גם בעלי קצת אחריו, ולכן החלטתי לחזור לארץ ,ל"הבנתי שאני לא רוצה לחיות יותר בחו
סבא -יותר עברנו לכפר ומאוחר ,כשהגענו לארץ שכרנו דירה ברמת חן. קצת לפני שנכדי השני נולד, 1985-חזרנו לארץ ב

  . ובעלי המשיך לעבוד ,העברתי את זמני בארץ בטיפול בשלושת נכדיי. נולדה נכדתי השלישית 1988- בו. בעקבות המשפחה
. הייתי מבשלת שם לחייליםו, במשך שנה התנדבתי במזנון של האגודה למען החייל. כשהנכדים גדלו ובעלי נפטר נשארתי לבד

הרצאות (ולפעילויות של מוקד אנוש  ,לפעילויות לניצולי שואה שהתקיימו בעיר אחת לשבועהתחלתי ללכת , לאחר מכן

ובשבת אני הולכת אליה ופוגשת  ,שלוש בשבוע-בתי מגיעה לבקר אותי פעמיים. כיום אני לא יוצאת הרבה מהבית). וקונצרטים
  .את כל המשפחה

  
  

  

  ענבר ויטמן: ראיון

 2013יולי , כפר סבא


