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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
שני שליש מהן היו מאוכלסות  . בבניין שהיו בו ארבעים וחמש דירותגרתי . למשפחה מסורתית 1931נולדתי בבודפשט בשנת 

אבי ואני היינו הולכים להתפלל בבית . בבית הדירות היה גם בית כנסת קטן ששימש בעיקר לאברכים שלמדו תורה. ביהודים
נשארתי עם . י נפרדושנתיים אחרי שנולדתי הור. אבי עבד כסוחר ואמי הייתה מייצרת סיגריות מיוחדות. כנסת יותר רחוק

בגיל שלוש הורי . גרתי עם הדודה בבית סבי. חזרנו לסלובקיה ושם  והיא מסרה אותי לטיפולה של אחותה הצעירה. אמי

  .הלכתי  לגן ומשם לבית הספר היסודי.  באזור היהודי, חזרו לחיות יחד וחזרנו לגור בבודפשט
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, עצר וגירושמ: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):המועצותאווקואציה למרכז ברית /פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; סייע באופן משמעותי להצלתך

נכנס קצין גרמני  19.3.1944-ב. התחילה המלחמה אך הונגריה עדיין לא נכנסה למלחמה 1939בשנת , כשהייתי בן שמונה
כעבור כמה דקות נשמע צלצול והמנהל הודיע כי הלימודים הופסקו ויש ללכת הביתה עד . לחצר בית הספר בו למדתי

ניתן , החל עוצר. לנו  שהיהודים חייבים לענוד טלאי צהוב על הבגד העליוןאחרי סגירת בית הספר הודיעו . להודעה חדשה
  . אז עוד גרנו בבית הגדול  שסומן בטלאי צהוב גדול בכניסה לבניין. היה לצאת  לקניות אך ורק לשעתיים מוגדרות ביום

. בודות שירות בצבא ההונגרינלקח לע, אבא שהיה חולה סכרת. באוקטובר הרוסים עברו את הרי הקרפטים ונכנסו להונגריה
. כל אותו הזמן נשארתי עם אמי. כך לקחו אותו למחנה ההשמדה מאוטהאוזן-אחר. הוא גויס בתור אזרח לעבודות כפייה

באחד הימים עליתי על הגג של הבניין וראיתי שהגיעה . בהתחלה לא גירשו אותנו מהבית אלא הפכו את האזור שלנו לגטו

היא ארזה  מיד שתי מזוודות . רצתי לאמי וסיפרתי לה מה ראיתי. ובילו אנשים לכיוון  מסויםוה, משטרה לתחילת הרחוב
אחרי הליכה . יצאנו לרחוב והתחלנו ללכת בכיוון השגרירות השוויצרית כדי לקבל מהם חסות. והורידה את הטלאי שלי ושלה

על המדרכה עמדו חמישה שוטרים שראו אותנו מולנו . של כעשרים דקות הגענו לכיכר שמעברה השני היה בנין השגרירות
אחד השוטרים דרש כי נשאר במקום ונחכה למשאית שתאסוף . אמא לא לקחה סיכון והתקרבה אליהם. ואמרו לנו לעצור

השוטר הסתכל עלינו לרגע ואמר . כעבור רבע שעה ביקשה אמי מהשוטר רשות  ללכת לשירותים שבבניין השגרירות. אותנו
אמא תלך לבית החסות השוויצרית ואני , כשהגענו לשם אמרו לנו שאנחנו צריכים להיפרד. ללכת לשגרירות שאנחנו יכולים

  .בבית החסות נותנים רק ארוחה אחת ביום ואילו בבית הילדים אקבל לפחות שתים עד שלוש ארוחות. אשלח לבית ילדים

היו שם מדריכים שלימדו אותנו  . שתים עשרה מיטות בכל חדר היו. זו הייתה דירה בת שלושה חדרים. הגעתי לבית הילדים
הם היו . המדריכים לא הגיעו, כחודש אחרי שהגעתי לשם, יום אחד. יהדות והייתה גם מבשלת נוצריה שהכינה את האוכל

שים הבל. היה לנו אוכל שהספיק רק  ליומיים. בצהריים  הגיעו בלשים וחיפשו את המדריכים. אמורים להביא אספקה של מזון

כי לא , המבשלת אמרה לנו  שאנחנו צריכים לשלוח גלויה להורינו שיבואו לקחת אותנו הביתה. לא מצאו את המדריכים והלכו
היא אמרה שהיא . נבהלתי מאד. יומיים לאחר מכן הגיעה צעירה בלונדינית שנראתה כגויה וקראה בשמי. נוכל להישאר שם

חששתי מאד אך היא נתנה לי פרטים מדויקים בקשר למקום . שגרירות שוויץ באה כדי לקחת אותי אל אמי לבית החסות של
בחדר המדרגות של בית הילדים היא הורידה מעלי את הטלאי הצהוב ואמרה לי לא . הימצאותה של אמי ולכן הלכתי אתה

ה ואמרה לי  ללכת הצעירה הצמידה אותי אלי. כל הזמן הסתכלתי לאחור לבדוק שלא עוקבים אחרינו. התחלנו ללכת. לפחד
  . כאילו שאני הולך עם אמא שלי

הצעירה . אב הבית יצא לקראתנו". הגטו הבינלאומי"הגענו לבית שהיה ברחוב שהוגדר כרחוב בחסות השגרירות ונקרא 
עד היום . אחר כך נפרדה ממני  ועליתי לקומה השלישית לפגוש את אמי. אמרה לו את שמה של אמי ובאיזה דירה היא גרה

באותו . בבית הזה גרנו עד החמישי בינואר. לא ראיתי את אמי כחודשיים. לא יודע את שמה של הצעירה שהצילה אותי אני

. נורה, כל מי שמעד או נפל במהלך הצעדה. הלכנו כשעה וחצי. הורידו את כולנו לרחוב והובילו לגטו. אס. יום הגיעו אנשי אס
. נשלח  לגטו  ומי שהלך ימינה הועבר לאוסטריה, מי שהלך שמאלה. בניינים הגענו  לשדרה האמצעית ושם חילקו אותנו לפי

אמא הציעה שנעבור  לבניין שלפנינו . הבנתי שרצו לכוון אותנו ימינה. אני רצתי קדימה וניסיתי להבין לאן אנחנו אמורים ללכת

. מה שמיכות בלויות וכמה בגדים חמיםבידי היה תיק עם כ. בזריזות רבה  חזרנו למקומנו מבלי ששמו לב. וזה מה שעשינו
כל יום קיבלנו . כל משפחה קיבלה מיטה ושם נשארנו עוד שבועיים. ארבע משפחות, בגטו נכנסנו לדירה שגרו בה כבר שלוש

  .מרק עם תולעים ופרוסת לחם שלא הייתה אפויה כהלכה, מהמטבח של הקהילה ארוחה אחת

  

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

כך שיכולנו , הרוסים פרצו את כל החנויות שהיו באזור הגטו. כשהרוסים נכנסו לבודפשט השתחררנו מהבגדים שהיו עלינו

הלכתי לחפש . אך היא הייתה פרוצה ומבולגנת, חזרנו לדירה הישנה שלנו. הראשונה לקחת אוכל כדי להתקיים בתקופה



 

שאלתי אותו מאיפה הביא את השוקולד והוא כיוון אותי לכולבו . אוכל וראיתי ילד שגורר אחריו פלטה גדולה של שוקולד
אמא לקחה חלק . כמה ימים הצלחנו להתקיים ממנו. לקחתי שק וגררתי את השוקולד הביתה, הגעתי לשם. שהיה באזור

קצת לחם וקצת קמח שקיבלנו  . כשהגיע מעט מזון, התקיימנו כך עד  תחילת פברואר. מהשוקולד וסחרה בו תמורת מזון אחר
  .מהקהילה ומהשגרירויות, מהרוסים

רק בתחילת . יקגם הבית של סבא היה ר. בינתיים הלכתי לבית הדודים שלי והוא היה ריק. לא ידענו כלום על המשפחה שלנו
כחודשיים אחרי כן שמעתי על בית הבראה לילדים . אמי התחילה לעבוד במפעל לתפירה כדי לפרנס אותנו. פברואר הם חזרו

למדנו שם על ". השומר הצעיר"אני הגעתי דרך הקן של . זה היה בית שנוהל על ידי תנועות ציוניות שונות". בית מיכה"
עד אוגוסט אותה  1945הייתי בבית מיכה ממרץ . ועסקנו בפעילויות חברתיות) ינהשבאותה תקופה נקראה פלסט(ישראל 

אך אמי לא  , אמנם לא רציתי ללכת לבית הספר הזה. בספטמבר חזרתי לבית הספר שבו למדתי לפני המלחמה. השנה

  . במשך השנה שלמדתי בו המשכתי להיפגש עם חברי התנועה. הצליחה למצוא בית ספר אחר
. מחנות הקיץ והטיולים, החברים, כל סדר היום שלי סבב סביב תנועת הנוער. הלכתי ללמוד אלקטרומכניקה 1946בסתיו 

אמי אמרה . אחרי ארבע שנים בתנועה שאלו את אמי אם היא מרשה לי לעלות לארץ. לקיבוץ, המטרה הייתה עליה לארץ
  . ך היא תצטרף אלישהיא לא מוכנה שאני אעלה לבד אך הסכימה שאני אעלה ראשון ואחר כ

בטיול הובילו אותנו לגבול . אך מהטיול הזה כבר לא חזרתי הביתה, לקחו אותנו לטיול תנועה, כמו בכל פסח, 1949בפסח 
על אף כל ההתלבטויות האם ". אתם יכולים להמשיך ולעלות לארץ או לחזור הביתה למשפחה: "סלובקיה ושם אמרו לנו

הייתה רק ילדה אחת שחזרה לבית . החלטתי שאני  חייב לעלות לארץ, אותי במלחמהלהשאיר את אמי לבד אחרי שהצילה 

. עברנו את הגבול לסלובקיה אחרי ששרפנו את כל המסמכים שהיו עלינו. הוריה מתוך מאה ושמונים הילדים שיצאו לטיול
כך שאף אחד לא ידע , מרתףאותנו מיקמו ב". השומר הצעיר"לפנימייה של , עלינו על משאית שלקחה אותנו לברטיסלאבה

לרובע העיר בשליטת בעלות , מברטיסלאבה נסענו ברכבת לווינה. אך כל הזמן הביאו לנו אוכל ובגדים חמים, שאנחנו שם

  . עיר סמוכה לבארי, מווינה נסענו לטראני. ראינו חנויות ומוזיאונים. בו יכלנו להסתובב חפשי, הברית
בכל זאת קיבלנו שלוש ארוחות משביעות , באוניה היו המון אנשים. אה אותנו לנמל חיפהשהבי, "גלילה"בטראני עלינו לאוניה 

ראיתי  את כל . ההתרגשות הייתה גדולה. כשהתקרבנו לנמל חיפה ראינו את אורות העיר ובבוקר הגענו לנמל עצמו. בכל יום
סוף סוף הגעתי לארץ שלי . ביבי יהודיםידעתי  שאני נמצא בארץ יהודית במקום שכולם ס. האנשים הנרגשים  שהגיעו אתי

  .בה אני יכול להגן על עצמי
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
י על מנת להשמיד מזיקים שהיו על ט-די-כשירדנו מהאונייה חיטאו אותנו בחומר הכימי די. 1949במאי  27-הגעתי ארצה ב

בקיבוץ למדתי בבוקר את השפה העברית ואת . חיים ואחריו לקיבוץ דליה -בתחילה הגעתי למחנה העולים בקריית. העור
הרגשתי לא בנח שאני עובד כאיכר אחרי שלמדתי . אחר הצהרים עבדתי בחקלאות. ך"כלכלה ותנ, המקצועות גיאוגרפיה

  .על מכונת חריטה שייצרה שעוני מים לבתים, בקיבוץ" ארד"קצר התחלתי לעבוד בבית החרושת  אחרי זמן, ולכן. מקצוע

אני . באותה שנה התגייסתי לצבא. היא הצטרפה  לקיבוץ אך עזבה כעבור שנה ועברה לעיר, עלתה אמי לארץ 1952בשנת 
שהשתחררתי , אני. תרגשתי מן המעמדאז השתתפתי במצעד בתל אביב וה, זוכר את יום העצמאות כשהייתי בשירות הצבאי

ראיתי את אמי שעמדה על המדרכה בתל . מחזיק בידי את הנשק שלי, מהגטו  וניצלתי מציפורני הנאצים צועד במדינה שלי
  .חשתי גאווה רבה. אביב כשהיא מנופפת לי בידה מרחוק

גרנו בקיבוץ . לאחר מכן נולדה לנו בתשנה . שעלתה אתי לארץ מהונגריה, התחתנתי עם אשתי  הראשונה נירה 1953בשנת 

גרתי באותה תקופה עם . הלכתי ללמוד חרטות ולעבוד במקצוע במפעל. אני עזבתי את הקיבוץ. והתגרשנו 1959עד שנת 
אחרי כעשר . תי ועברתי למקצוע הזההתפת. הם  הציעו לי לעבור לעבוד בהרכבת תריסים בבתים. שותפים בדירת רווקים

  .התחתנו ועברנו לגור ברמת השרון. גילה, תי את אשתי השניההכר, שנות רווקות
אשתי . הנכדה השלישית, נולדה זוהר 1989בשנת . נולדה נכדתי הילה 1985נולד נכדי הראשון ליאור ובשנת  1981בשנת 

  .כדי לגור בקרבת הבת והנכדים, ואני החלטנו לעבור לכרמיאל כשהגענו לגיל הפנסיה
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