
 

  "ְלדֹורֹות"      
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                     
  

  .הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור 

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

 
 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  אילנה :פרטישם   גרוס :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

 Gros  בלועזית  גרוס: איתו נולדתישם משפחה 
 

:                     מין ilona בלועזית  אילונה :איתו נולדתישם פרטי 

 נקבה
  :לידה שנת

1927 
 הונגריה :ארץ לידה Szekszárd בלועזית  סקסארד:  עיר לידה

  .קרולין פישר :שם פרטי ושם נעורים של האם  אוסקר שטרן :של האבושם משפחה  שם פרטי
 

 הונגריה :ארץ המגורים Budapest בלועזית  בודפשט: מקום מגורים קבועלפני המלחמה

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

  תיכון

  

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  .השומר הצעיר

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

 
  Budapest בלועזית גטו בודפשט: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  

  ציין את שמו, במחנה עבודה או מחנה ריכוז במידה והיית

  

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
  גטו בודפשט

 

  :  תאריך השחרור
18.1.45 

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

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  בודפשט

  

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

  

1957 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  ראשוןנא לכתוב בגוף 
עברה משפחתי  3בגיל  .הוריי הם אוסקר וקרולין גרוס, 6.3.1927שמי אילונה גרוס נולדתי בעיר סקסארד שבהונגריה בתאריך 

אבא שלי היה בין  .אמא שלי הייתה עובדת בחנות גם היא, נפט וכלי בית, אבא שלי פתח חנות לחומרי בניין, לעיר בודפשט

היה לי אח אחד גדול ממני בשלוש שנים בשם לסלאו  .מדליות רבות בקבוצות שחמט שונותהיתר שחקן שחמט מצטיין וקיבל 

  .ואחות תאומה בשם מרים

כאשר סיימתי את בית הספר  .ולאחר מכן למדתי שנתיים נוספות תפירה בבית ספר מקצועי' למדתי בבית ספר עד כיתה ח

הצטרפתי למין קבוצה סוציאל דמוקרטית והיינו נוסעים ספר לאחר סיום בית ה .תפירה, המקצועי מצאתי עבודה במקצוע שלי

לי כלל  הבמפגשים הללו לא היינו מדברים כלל על יהדות ועד שהגרמנים לא פלשו להונגריה לא היית, לטיולים ומפגשים

  .והיינו מתייחסים ליהדות פשוט כדת כמו הדת הנוצרית וכדומה, מודעות לעם היהודי

אני ואחותי , אנשים תחת קורת גג אחת 20-ו פעלה מין קומונה של יהודים צעירים אשר היו גרים כאני זוכרת שבאזור מגורינ

לפני שהגרמנים פלשו להונגריה  .היינו הולכות לשם למפגשים והם היו מדברים על יהדות ומנסים להכין אנשים לעלייה לארץ
למרות שהייתה קיימת מפלגה נאצית בתוך , י אירופהיהודי הונגריה חיו בתנאים הכי טובים לעומת שאר יהוד, 1944בשנת 

לקחו להם את , חלו כל מיני חוקים ואיסורים נגד יהודים .ממשלת הונגריה שהייתה פועלת בהשפעה של הגרמנים הנאצים

  .רכוש ואת הדירות

  
  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, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  

הגרמנים לקחו את  .בתקופה זו השתנה מצבם של יהודי הונגריה לרעה, פלשו הגרמנים להונגריה 1944בחודש מרץ של שנת 

אי מחודש מרץ עד חודש מ .או שבמקרה הגרוע יותר הרגו אותם אותם שכילים ובעלי ההשפעה היהודים וכלאוכל האנשים המ

בחודש מאי לקחו את כל היהודים  .והיו עלינו מגבלות שחלו על היהודים עוד לפני הפלישה היינו חיים בצורה רגילה יחסית
שם ריכזו את כל היהודים ועל הבית תלו טלאי , אשר היו ריקיםשמו אותנו בבתים של גויים , מבתיהם כולל אותי ואת משפחתי

  .חיינו שם בערך חודשיים, כדי שכולם ידעו שחיים שם יהודים ,צהוב גדול

שבדיה ותיקן ואיטליה אשר העניקו אזרחות שלהם ליהודים כדי למנוע את הוצאתם , שוויץ: באותה תקופה היו ארבע מדינות
אנשים היו מחכים ימים בתור כדי לקבל את האישור שמאפשר להתגורר באחד מהבתים , ריכוזשל היהודים מהונגריה למחנות 

ובשלב כלשהו , כי זה היה מגן על חייהם, הרבה אנשים שניסו לזייף את האישור היו .מטרתם הייתה לעזור ליהודים, המוגנים

ימים שלמים עד שלבסוף הצליחה לקבל את  אני זוכרת שאמי עמדה בתור .הנאצים גילו זאת והוציאו להורג את הזייפנים
  .ואנחנו התגוררנו בבית המוגן של שוויץ, האישור בשביל משפחתי

בבית  .אחי ברח יחד עם חבריו הסוציאליסטים ברגע שפלשו הנאצים והם הסתתרו במחתרת, שם חיינו רק אני אחותי והוריי

היה מותר לנו לצאת החוצה  .ישנים על הרצפהאנשים בחדר קטן ו 20היינו חיים , לא היה אוכל, המוגן חיינו בתנאים נורא קשים

כולנו היינו מסתובבים עם טלאי  .ובשעתיים האלה אמא שלי הייתה מצליחה איכשהו להשיג לנו מעט אוכל, רק שעתיים ביום

  .הגרמניםעם גרית על הבית היו אחראים המשטרה ההונ .ומורידה אותומסתכנת אמא שלי הייתה , צהוב

ואז המפלגה הנאצית ההונגרית אשר פעלה , בחודש אוקטובר הממשלה ההונגרית ניסתה לצאת מהמלחמה וללא הצלחה
  .גטו בודפשט, השתלטה על השלטון והם הוציאו את כל היהודים מהבתים המוגנים ולקחו אותנו לגטו המרכזי, בממשלה עד אז

והיינו ישנים אחד על השני כי , אני זוכרת שכל הזמן היה חשוך, חמה שהתחוללה ברחובותבגטו היינו חיים במרתף בגלל המל

בגטו לא היינו מקבלים אפילו את השעתיים שהיו לנו בבתים המוגנים כדי לצאת  .לא היה מקום לכולם ולא היה אוכל בכלל
יהרגו אותנו אלא גם ההפצצות של  וגם כולם פחדו לצאת כי הייתה לא רק הסכנה שהנאצים, ולנסות להשיג מעט אוכל

ומישהו בשלב כלשהו נתן , אני זוכרת שאמא שלי הייתה במצב מאוד קשה בגלל חוסר במזון למשך תקופה ארוכה .המלחמה

  .לה קוביית סוכר והציל את חייה
 .לקומוניסטים וחלקם נשארו בהונגריה והפכו, חלקם ברחו לאוסטריה, הרוסים כבשו את הגטו והנאצים 18.1.1945בתאריך 

והחיילים הרוסים אילצו את כל הבחורות , אני זוכרת שיצאנו מהמרתף וכל הרחוב היה מלא בגוויות, שחררו אותנו מהגטו

ואנחנו זרקנו את הטלאי , באותו יום הרוסים כבר תפסו את השלטון .הצעירות לאסוף את כל הגוויות ולסדר אותן בשורות

וד קשה למצוא כיוון שאפילו מצבם של הגויים היה קשה מבחינה כלכלית בגלל המלחמה היה מא, הצהוב וישר חיפשנו אוכל

ו אותו והוא צעד סולקראת סוף המלחמה תפ, את אחי לא ראיתי מתחילת המלחמה כאשר הוא ברח עם חבריו .שהתחוללה

  .בצעדת המוות

  



 

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

רת אני זוכ .לא היה חשמל ולא מים ולקח זמן רב עד שהצליחו לשקם את בודפשט, בתום המלחמה כל העיר הייתה הרוסה

לאחר בערך חודש הבית עבר שיפוצים  .אך לבית לא היה גג ולא היו תנאים שמאפשרים מחייהשניסינו לחזור לביתנו הישן 
  .חזרנו לגור בוו וקןות

אני עזבתי את בית הוריי ועברתי לגור בבית  .והוריי לא עבדו אחרי המלחמה, לאחר תקופה לא ארוכה חזרתי לעבוד בתפירה

באותה התקופה  .בתקופה זו כבר הייתי ציונית והייתי שומעת הרבה הרצאות על עלייה לארץ ישראל, של הקומונה היהודית
ולמרות זאת אחותי הצליחה איכשהו לברוח , י לא היו דרכונים ואסור היה לצאת מהונגריהאסור היה עדיין לעלות ארצה כ

  .אני לא רציתי לברוח .ועלתה לארץ

אחר שכבר ל .התחתנתי עם פרנץ גרוס אשר אותו הכרתי דרך מכרה משותפת שלנו ולאחר כשנה נולדה לנו בת 1950בשנת 

י לא רציתי לעלות כיוון שחייתי עם משפחתי וגם בגלל הרבה סיפורים אנ, הוציאו דרכונים והיה אפשר לעלות לארץ ישראל

התחוללה מהפכה בהונגריה שבעקבותיה החלטנו לעשות עלייה  1956בשנת  .ששמענו על כך שמאוד קשה בארץ ישראל

  .ועלינו לארץ ישראל

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, התרבותיתפעילותך הציבורית או , תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

ואחותי כבר , הוריי נשארו בהונגריה ועלו מאוחר יותר .6אני פרנץ והילדה שלנו שהייתה אז בת , הגענו ארצה 1957בשנת 

 .היינו שומרות על קשר תמיד אני ואחותי .ליד אחותי, לאחר מכן גרנו גם בעזור ובחולון, הגענו לעיר עפולה .הייתה גרה בארץ

  .אני עבדתי כל חיי בתפירה, המצב בארץ באותה תקופה היה מאוד קשה ואנחנו עבדנו קשה מאוד כדי לנסות ולהתבסס בארץ

  .נכדים 4ויש לי , כיום אני מתגוררת בכרמיאל בקרבת שתי בנותיי .70הוריי עלו ארצה בשנת 

  
  

  שי סויפר :ראיון

  

  2013דצמבר , כרמיאל


