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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  דויטש
  :שם פרטי

  שושנה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(ותיות בדפוס יש לרשום שמות ומקומות בא                         

  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  קאודרש

  בלועזית
kauders  

  :שם נעורים
  

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  אגוטהמריאטה

  בלועזית
AgotaMareeta 

:                     מין
 נ/ ז    

  :לידה תאריך
11/1/1935 

  בודפשט):מחוז, ישוב(מקום לידה
  

  בלועזית
Budapest 

  :ארץ לידה
 הונגריה

  :של האב שם פרטי
  פאל

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 בטבאואר'ארז

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(הבעל/שם פרטי של האישה
 

  :  של האישה שם נעורים
 

  בודפשט :לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  

  בלועזית
Budapest 

  :ארץ המגורים
 הונגריה

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 ארבע שנים של יסודי

  :המלחמהמקצוע לפני 
  תלמידה

  :  או בתנועה חבר בארגון
  )לאחר המלחמה(השומר הצעיר 

  ):  ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 הונגריה, בודפשט

 ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  1944-1945גטו בודפשט 

  ?אילו ומתי? אם היית במחנותה

  בית היתומים בבודפשט:  מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
1945 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

בית היתומים ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  בבודפשט

  



 

  :עליה שנת  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1947 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  טטי פנמה

  

  אנא ספרי על קורותיך לפני המלחמה 

אחר כך . מאז לא ראיתי אותו ,6את אבא שלי לקחו כשהייתי בת . גרנו בבית משותף. הייתי ילדה קטנה, לא היו לי חברים

יה לקחת אותי ישה נוצריכשבאו הגרמנים היא שלחה איזה א. מא שלי הכניסה אותי לבית יתומים והלכה לעבוד בבית חרושתיא

בא כומר עשה , קחו אותנויאמרו שנהיה נוצרים ואז לא י. שם גרנו כל המשפחה והם עבדו. היתומים אליה לבית חרושת מבית

, ו את המשפחה שלי כולם ואני נשארתי לבד עם אנשים זריםחלק. אותנו נוצרים אבל לקחו את כולם ואנחנו נשארנו יהודים

  .ילדה בת תשע הייתי

הייתי ילדה ופעם לא . בית ספר נוצרי שפעם בשבוע בא איזה יהודי שדיבר על התורה. ו למדתיליד הרחוב שלנו היה רחוב שב

  . אף פעם לא אהבתי ללמוד יהדות ,כי לא רציתי ללמוד, אני שיקרתי לו, אמרתי שלקחו את אבא שלי ,הגעתי לשיעור

. אני אפילו זוכרת את שמה. הם גרו קרוב אלי, בלטייל ברחו ותהיינו הולכ. הלכנו יחד לאותו בית ספר, הייתה לי חברה נוצרייה

  .זה לא הפריע לה, היא ידעה שאני יהודייה, כשהיו חגים של הנוצרים היא הייתה מזמינה אותי

בנו תיאטרון אז הוא עבד אחר כך . המשטרה עבור ותדובעהיה עושה  ,לאבא שלי הייתה מסגריהו מא שלי הייתה עקרת ביתיא

  . אבל אימא שלי הייתה אומרת שהוא היה הולך עם האחים שלו לשחק ביליארד. חההוא היה מומ ,בתיאטרון

ויום ראשון אחד ההורים . אבא, למי שהיה אימא, אני הייתי בבית יתומים ופעם בחודש היה אפשר לבוא ביום ראשון להורים

היא הופיעה מלובשת עם חליפה  ואחר כך יום אחד. עוגות ואני חיכיתי לאימא שלי והיא לא באה, הביאו לילדים ממתקים

  . אבל אני לא ידעתי ,רצתה להתאבד והייתה בבית חולים נודע לי שהיא, )בזרוע(ועם תחבושת פה , אפורה

הם ידעו את , הם האמינו באלוהים ולא ידעו מה זה אלוהים ומה יהדות ,ההורים שלי היו קומוניסטים, לא חגגנו את החגיםבבית 

, ידעתי שבחג. רק בבית יתומים. מה זה פורים, לא ידעתי מה זה פסח. גם אותי לא חינכו ליהדות. זה רק כאשר לקחו אותם

אימא שלי הייתה . הם לא חיו כמו יהודים, לא ידעתי כלום. מןבבית הכנסת לעשות רעש כשאמרו את ההיינו צריכים , בפורים

  .ריה אחרי המלחמההיא הייתה סגנית שר החקלאות בהונג, קומוניסטית גדולה

היה לנו סיר מיוחד לחלב ואני זוכרת שהייתה מדליקה נרות ביום , מה שכן. אמא שלי הייתה מבשלת אבל לא דברים יהודים

  .היא אומרת שזה לא נכון. שישי

  

  נא ספרי על קורותיך בזמן המלחמה 
  

ושם גרנו כמה משפחות  שם גרו היהודים, ב על הביתאיפה שהיה כוכב צהו, כלומר". כוכב"לקחו אותנו לבית , לפני שהיינו בגטו

אז אימא שלי שלחה איזו אישה נוצרייה שתיקח אותי אליה לבית החרושת , כשהגיעו הגרמנים הייתי בבית יתומים. בחדר אחד

לבד עם ואותי שלחו עם מזוודה קטנה  ,באתי לבית חרושת והיינו שם כמה זמן עד שבאו הגרמנים ולקחו אותם. בו היא הייתה

  . אנשים זרים שלא הכרתי אפילו

אני והילדים (במהלך היום שיחקנו . היו שולחים לנו מרק עם לחם מתירס, בגטו היו פעם ביום מביאים לנו כדים כמו של חלב

, כולם הלכו למחנה ריכוז. את החצר, את הגזוזטרה, את הבתים ווטיאטאנ ,בבית אצל האנשים האלה שלא הכרתי) האחרים

הוא היה מסכן ולא התקרבתי , גם לו לקחו את שני הבנים ואת אשתו, )בגטו(הדוד שלי היה גר שם . רק הזקנים והילדיםנשארו 

והייתה לי חברה בגיל שלי ולקח אותה . וסירקתי והכינים נפלו, היה חייל יהודי רוסי שדיבר איתו ואני קיבלתי ממנו מסרק. אליו



 

  . חייל רוסי בבית שימוש ואנס אותה

  

  אנא ספרי על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  

כל פעם באו . תהחולים כשחזרה ולא יכולתי להיות אימא שלי הייתה בבית יא. בסוף המלחמה הכניסו אותי חזרה לבית יתומים

אני לא . ישם בחרתי את השם של. נתנו לנו רשימות של שמות, אתנודיברו , לבית היתומיםמהשומר הצעיר הבחורים האלו 

  . זוכרת באיזה שפה דיברתי איתם

אני לא . המשחק, סרגנו עם דוקים, אבל למי היה מסרג. בצרפת עלינו לאנייה ואמרו לנו שבשביל החיילים בארץ צריכים לסרוג

טה עם הם הקימו אותנו הילדים כדי שלחיילים יהיה איפה לישון והם נכנסו למי. אני לא זוכרת איך לסרוג, יודעת איך סרגתי

ותמיד אחת אמרה , הן דיברו אחת לשנייה בעברית, כיה'נייה שלנו מצבאו לאהיו שתי אחיות ש. עם הבגדים ועם הכל, הנעליים

לא . מה זה מצא חן בעינינו, הן דיברו עברית". תשמעי"זה " שמעי"ובעברית , ואני חשבתי שקוראים לה שמעי, "שמעי"לשנייה 

  . עם הבן שלה שדיברו ביניהם עברית והייתה באנייה אימא. הבנו מילה

וזרקתי להם והם זרקו לי , לא זוכרת מה, אני זוכרת כשהגענו למצרים והייתה לנו מצית או אולר. נהניתי מכל רגע בהפלגה

  .זה עוד היה המנדט כשאני באתי. בננה המצרים

  נא ספרי על חייך  בארץ

ואחרי חודש הביאו אותנו לקיבוץ , סד עולים בכפר סבא שם היינו חודשהביאו אותנו למו. כשהגענו לארץ קיבלו אותנו בחיפה

. הוציאו אותנו בלילה והעבירו אותנו לקיבוץ רמת השופט בהרי אפרים, כבשו הערבים 1948-בשער הגולן לצערי ב. שער הגולן

 בשבילארץ להביא עולים לחוץ לאני לא נסעתי . את לא עוזבת"אמר  והמדריך שלי, 1949- מא שלי ביקשה שאני אחזור ביא

  . אבל בכל זאת הייתי ילדה ורציתי אימא, ואני מרוצה שנשארתי פה, "לתת לך לעזוב

הייתי מלמדת את . והייתי צריכה להופיע בפני אנשים, המדריכים שלחו אותי ללמוד התעמלות כי אני עשיתי התעמלות קרקע

  . אמרו שאני מגומי. הבנות התעמלות וגם הופעתי בעיתון

ושם הכרתי בחור שהיה גם כן מקיבוץ והיינו ידידים , להיות אחות, רפואה בצבא למדתי בתל השומר בלוינסקי. שם התגייסתימ

  . אחר כך הוא היה ראש העיר של דימונה. עבדנו יחד בבית חולים עשר בחיפה. הלכנו יחד בחמש אגורות לסרט. טובים

היום , עשיתי גם מילואים. זה גם כבר לא קיים. במחנה אלנבי, בירושלים אני הייתי. על הצבא לא הייתי מוותרת בחיים שלי

  . הבחורות כבר לא עושות מילואים

אני . עברנו לגור במושב ומשם עברנו לגור באילת. אני התחתנתי עם בחור שגם הוא היה חייל וגם אני הייתי חיילת 1954 - ב

אמרה לי אחת שאם , )שופרסל(כשעברתי לעבוד בסופר. ים ממניעשיתי את העבודה שלי והם היו מבסוט, עבדתי במשק בית

ים פעמי.1995נכנסתי לסופר ונשארתי עד  1974- אבל ברוך השם הצלחתי וב. לא אצליח בסופר אני תמיד יכולה לחזור אליה

עלים ציינו אבל בכל זאת בסופר עבדתי עשרים ואחת שנה בתור מנהלת חשבונות ובבנק הפו ,כשהייתי ילדה' הלכתי לכיתה ב

  . הוכחתי לעצמי. אותי כהכי טובה מכל הפקידות שעושות חשבונות

אני צריכה רק את  .הבת שלי אומרת שהנינה אפילו יותר חכמה מהילד. נכדה ויש לי נין ונינה, תאומיםיש לי שני נכדים 

, הוא שילכו לצבא לדורות הבאיםהמסר שאני רוצה למסור . אני מוסרת לנכדים שלי ולנינים שלי שילמדו .המשפחה הקטנה שלי

   .שיעבדו ושיהיו אנשים טובים

  30.7.14, איריס דובשק : ראיון 


