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  :לארץמחנות בדרך / מקומות

  .צרפת, דרייכנהל בגרמניה, וינה באוסטריה

  :שנת עליה

1948 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "יורק- פן" "העצמאות"
  



 

  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                                                                                                                                         

ואימא אבי היה סוחר כלי מטבח שעבר עם עגלה וסוס בירידים ושווקים , הונגריה, בעיר טרצל 1926-שמי יוסף ונולדתי ב

למדתי בבית ספר עממי יהודי ובחטיבת הביניים ). 1942הבכור נספה במחנה עבודה ב( ילדים 4היינו , הייתה עקרת בית

אחי . נגלות ביום 6, כשלקחו לאבי את הרישיון הייתי מוביל אבנים מהמחצבה לרכבת עם העגלה והסוסים, למדתי שנתיים

לא הכרנו את הארץ אבל הציונות בבית התבטאה בכך שאימי . זאת ממנו ואימי מנעה 18הבכור רצה לעלות לישראל בגיל 

. פתח את הקופסאות ונתן קבלות, פעם בכמה חודשים הגיע שלח, ל ולעוד קופסא של תרומות ליהודים בארץ"תרמה לקק

 84, היהודים כל אחד היה צריך לתרום כפי יכולתו ואבא היה בוועד של, אבי היה הולך מידי יום לבית הכנסת ותורם שם

בתיכון הייתה . דיין ושוחט, רב, משפחות החזיקו עניים 50כלומר , היו מקבלים כסף 30משפחות יהודיות בטרצל ולפחות 

  .ילדים יהודיים והיו מרביצים ומקללים אותנו וזו הסיבה שעזבתי את התיכון 4היינו רק , אנטישמיות גדולה מאוד

  

  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
  

בשבועות לקחו אותנו למחנה ריכוז , מכל המחוז לקחו לשם, מ מטרצל"ק 45- כ" שטור אליה אוהל"לקחו אותנו  1944- ב

, בחרתי לחרוש בסוסים, העבירו אותנו לאושוויץ ונתנו לנו כמה אפשרויות עבודה. ימים וקיבלתי מספר 10- בירקנו שם הייתי כ

כשהמחרשה הייתה קופצת וסימני המכות , סוסים באדמה 3הייתי חורש עם . סוסים הכרתי מאבא אבל לחרוש לא ידעתי

הובלות ירקות , חריש: שם עבדנו בעבודות שדה" טירפ פלייגר לנדבירשפט"עבדתי במחלקה  . SSלנו השהיו משאירים 

לגר "המחנה היה סגור , מידי יום היינו חוזרים למחנה ומטפלים בסוסים. ובהמשך הובלתי כרוב וגזר ומחנות הנשים באושוויץ

, אבי היה שם ועבד קשה בלבנים האדומות. היו יורים בך היה זה בלתי אפשרי לעבור בין הבניינים ואם היית מנסה, "שפיר

הוא היה רזה והיה מוכר את הלחם , באחת הסלקציות באושוויץ תפסו את אבי, כשהזדמן לי והגעתי מוקדם הייתי מבקר אותו

י ולכן צלעת, נתנו לי מגפיים קרועות וקיבלתי יבלת שנמצאת עד היום, גם אותי תפסו סלקציה במאוטהואזן. תמורת טבק

, למזלי, משתדל לא לצלוע ועברתי אותה, לקחו אותי לסלקציה שלמזלי לא הייתה מסודרת ועברתי חזרה לתור החלוקה

באותו . מי שנבחר בסלקציה הועבר לבניין אחר לשריפה, היינו ערומים ונשלחים ימינה ושמאלה, הסלקציה הייתה מסודרת

, לי נתנו להיכנס ואבי בכה כי ידע לאן הוא הולך, זו לי שהוא בבלוק מסויםרמ, הגעתי מוקדם וחיפשתי אותו, ערב שאבי נתפס

ניסיתי להקל עליו ואמרתי לו שלוקחים אותו לעבודות קלות אבל הוא ידע לאן פניו מועדות וביקש שלא אנסה לנחם אותו 

נו לעמוד שעות עד שהמספר וביקש שאשאר לצערי בגלל שהיה מסדר הלכתי פן היו שמים לב לחסרוני ואז היו מכריחים אות

אם היו תופסים מישהו , היו אומרים לנו להסתכל על המספר של השכן ולהקריאו, הקאפוים בדקו לפי מספרים, יהיה מתאים

אני הייתי , אורוות 8היו במחנה . והגרמני נתן לו להישאר" אני רוצה לחיות: "הוא אמר, מיותר ורצו לקחת אותו למשרפות

ואנחנו היינו צריכים לחלוב אותם , לאורווה שלי העבירו סוסות שהמליטו והניקו את הסייחים, סוסים 2 עם 6באורווה מספר 

אני זוכר , החלב היה בצבע תכלת ופולני אחד שהיה הפועל הראשי אמר שזה טוב וכדאי לנו לשתות, עד שיתייבשו העטינים

כל יום עמדנו בתור ליד היציאה . שבועיים שתיתי חלב של סוסה וכשהתייבשו העטינים לקחו אותן לעבודה ליטר 3-4ששתיתי 



 

מפקד השומרים היה . רק מי שעבד עם הסוסים יצא לעבודה ביום ראשון, וחיכינו לשומרים" העבודה משחררת"תחת השלט 

אני זוכר שיום אחד הקאפו דיבר עם , בשביל הסוסיםבמחלקה היה איתנו וטרינר פולני נוצר , סופר אותנו והיינו יוצאים

הקאפו הלך וסיפר את שאירע בחדר המשמר ומשם יצא גרמני שמן . סטירות 3ונתן לו סטירה והווטרינר החזיר לו  רהווטרינ

ר כל בוקר להתעור". ניקח את החרא הזה מפה"סטר לו פעמיים ובעט בו עד אובדן הכרה או מוות ודרש ש, לעבר הווטרינר

  .מ לאורווה וגם בחזרה"ק 5-היינו צועדים כ, בכל מזג אוויר, בקור ובשלג, בבוקר ולצאת לאורווה ברגל 3ב

מגפיים ועליהם זוג נוסף של מגפיים שעשויות , הם לבשו מעיל ארוך ומתחת שכבות, מטרים 5-10כל , היו שומרים מסביב

  .מה ונעלי בד עם קרש'מקרש ואנחנו עם פיג

  

שבועות בעגלה בקור ושלג למאוטהאוזן  4נסעתי , הרוסים נכנסו ובאותו היום לקחו אותנו רחוק מהמלחמה 1944בדצמבר 

מ ברגל לתקן את מסילת הרכבת שהרוסים והאמריקאים הפציצו ובערב החזירו "ק 20ומשם נלקחנו לעבוד במרחק של 

הגענו בערב תשושים וקיבלנו מרק סלק שכבר , לחםאנשים קיבלנו כיכר  10לכל , כמעט בלי אוכל, כל היום עבדו בקור. אותנו

הקאפו היה בודק , ישבנו מבלי לעשות כלום, הגרמנים רצו לקחת אותנו לגרוזן אך זה בוטל בגלל התקדמות הרוסים, החמיץ

, אנשים בחוץ ומתחממים אחד מהשני 20היינו עומדים . לכולם היו כינים -את הבגדים ולמי שהיו כינים קיבל מכות רצח

, הספרדים קיבלו תפקיד גבוה יותר מהקאפו והם היו הכי גרועים, מספרדים נוצרים שהיו שם קיבלתי הכי הרבה מכות

קומות ואנחנו ישנו על רצפה של קרשים כמו  3ב, חולים היו ישנים במיטה במחנה 4. הנאצים לא התעסקו איתנו ישירות

ואיך שנשכבת ככה ישנת ואם התמזל !" לשכב 1-2-3: : " ומריםהיו א, סרדינים וכיסו אותנו בשמיכה כמו מפה על שולחן

לפני השחרור ממאוטהאוזן .זוגות רגליים ולא יכולת לזוז בכלל 2מזלך היה לך זוג רגליים אחד על הפנים ואם לא אז לפחות 

ל כדור בראש מי שיכל ללכת הלך ומי שלא עטפו אותו בשמיכה וסחבו אותו ומי שכבר לא יכלו לסחוב נשאר מאחור וקיב

  .בקושי את עצמנו סחבנו" ?ובפועל מי יכול היה לסחוב את האחר"

כל היהודים ההונגרים שהיו במחנות עבודה בגבול , העבירו אותנו לגונצקירכן ושם פגשתי את אחי שהיה במחנה עבודה

הביא לי , כה כדי לסעוד אותיהוא היה חולה והבריא תוך כדי הלי, לפני השחרור היה לי טיפוס וגם לאחי, רוסיה הגיבו לשם

  .שבועיים היינו בגונצקירכן והשתחררנו סופית. מים ואת השתן שיכולתי לעשות הוא לקח ושפך בחוץ

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

אחי לקח אותי בדרכים בוציות לכיוון הכביש , רק החולים, ולא נשאר אף אחד במחנהכשבאו האמריקאים עוד היו קרבות 

אני שהייתי חולה בטיפוס והיה לי חום , שוקולד וסיגריות, בכביש עברו טנקים ושמתוכו האמריקאים זרקו לנו סוכריות. הראשי

 - בבוקר חיפשנו אוכל ומצאנו יין תפוחי. שיםגבוה לא התייחסתי לזה ואז אחי נפרד ממני ואני ישנתי באיזה גורן עם עוד אנ

, הלכתי לחפש בית חולים. אני בעצמי ירדתי למרתף ומילאתי את היין בקופסה של בשר והוספתי סוכר כי הוא היה חמוץ, עץ

אצל הרופא התפשטתי והוא אמר שאני חולה . בכביש נסעו אמריקאים שהעלו אותי למשאית ולקחו אותי לבית חולים צבאי

, למחרת נתנו לי קקאו חם, נשכבתי על הרצפה וסניטרים אמריקאים הביאו לי מיטה ומזרן, לצערו אין לו מקום עבוריאבל 

שם שכבתי , תפסתי את הסניטרית וביקשתי ממנה עוד ועוד, אף פעם לא שתיתי כזה קקאו, שתיתי קקאו. סוכריות ושוקולד

שכבתי אצל איכר . סעת להונגריה והיא נתקעה בגלל גשר שהופצץכחודש וחצי שלאחריהם עליתי על רכבת בחושבי שהיא נו

הציעו לי  א"וינט ומאונרר'אנשים מהג, שם בישלו טוב ותמיד נתנו לי תוספת, בגינה וממנו לקחו אותי לבית חולים כללי בלינץ



 

אחות , ר וברחתיביקשתי בגדים מחולה אח. מי שרד, לנסוע לאמריקה אך אני התעקשתי לחזור להונגריה לראות מי חזר

שבועיים לקח להגיע להונגריה כי הרוסים כל פעם לקחו את הקטר , נעליים במידות שונות שיהיה לי עם מה ללכת 2נתנה לי 

  .של הרכבת שלנו חוזר חלילה

  .גם אני נעמדתי בתור וקיבלתי בשר עם גריסים ומרק חם עליו, בהונגריה היו רוסים שעמדו בתור לאוכל

הייתי חולה עדיין והם , וינט גם היו שם'הגעתי לבודפשט ואנשי הג, בודפשט ונשכבתי בתחנה עם שמיכה הרכבת עצרה לפני

פגשתי את הבת של המורה , אחרי כמה ימים פגשתי את אחי במחנה. נתנו לי בגדים ומכתב שמפנה אותי למקום בו יטפלו בי

של קרוב משפחה אחותי היא זו שפתחה את  ואכן כשהתדפקתי על דלת שלי מטרצל שסיפרה שהיא ראתה את אחותי 

והיא התחילה לחיות ודיברה על כך שאחי מת במחנה עבודה אבל " שאני יוסף"אמרתי לה , אחותי לא זיהתה אותי. הדלת

לקחתי , גם הוא לא האמין לי, שבתי למחנה וסיפרתי לאחי את שאירע. היא לא האמינה לי כי היה לי חום וחשבה שאני הוזה

הרגו , צדקת" אמרתי לאחי להתחבא מתחת למיטה וכשהגיעה אמרתי לה , וש את אחותנו ורציתי להפתיע אותהאותו לפג

היה לנו מטבח באדיבות , קומץ יהודים שרדו מטרצל. היא הייתה בשוק, "אני חי"ואז אחי יצא מתחת למיטה וצעק " אותו

בל צו גיוס לצבא ההונגרי אז נתנו לנו תעודות מזויפות וינט שבו חילקו לחם וארוחת צהריים וערב ואחרי שבוע אחי קי'הג

. לא היה לנוח טוב שם אז התחלנו לעשות עסקים, חודשים כמו בקיבוץ 3 -הוכשרנו כ. ע בבודפשט"ונסענו להכשרה של בנ

יה בדרך עם ההכשרה נסענו לגרמנ, אחי ואחותי גם כן שהו כל אחד אצל גוי אחר, אחרי ארוחת הצהריים הייתי ישן אצל גוי

, יורק- אני ואחי עלינו לארץ באוניית פן, ובהמשך הם טסו לאמריקה, אחותי נשארה במחנה והתחתנה. לארץ ישראל

  .1948באוגוסט " עצמאות"

  

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

  ):הבאיםלדורות 
  

ימים  12אני עבדתי , עם שירותים משותפים לעוד כמה משחות, אחי נסע עם חבר לירושלים והם קיבלו חדר אחד בבקעה

  .עבדתי בעבודות שונות, נותרתי ללא עבודה ובלי כסף. ה'חבר 3בבממילא וקיבלתי חדר במוסרה עם עוד 

התחלתי לעבוד , הייתי שם שנתיים ועזבתי. קיבלו אותיאחרי שנה התגייסתי למשטרה ולמרות שלא ידעתי קרוא וכתוב 

  .ופרשתי לפנסיה מוקדם עקב בעיות בריאות 57צ עד גיל "במע
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