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  ך לפני המלחמה י על קורותי/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 למדתי בבית הספר של . אני הייתי צימחונית.אבי היה בעל משקו גרנו בכפר .ש אחיותו שני אחים ושל, במשפחה5היינו 
 . חלק ליהודים וחלק לגויים, מחולק לשנייםכפר היה ה.כי בטקסים' הייתי שרה את ההמנון הצ, בקול יפהיתחוננמכיוון שכים ו'הצ

 במשק עבדו אצלנו יהודים ובשבת היה גוי שבא להשגיח לנו על הצאן .גויים לא היה רע כללה היחס מ.השתדלנו לא להתבלט
פר בחמאה מיוחדת שאמא עשתה וכך הייתי משתחררת  אבא היה משחד את מנהל בית הס.לחלוב את הפרותשבאה וגויה 

אבא  .פנימיהבתנאי ישלח אותי לבית ספר למוזיקה ש המנהל ניסה לשכנע את אבי שאני מחוננת בשירה ו.מנוכחות בשבתות
רה  אחי הגדול שלוימלה היה מנגן בכינור ולמד בעיי".את יודעת שאת לא יכולה ללמוד אצל הגויים" : ליר ואמת ראשיליטף א
 אבי .והיו שרים את שירי יוסלה רוזנבלטבעיר שלו כל הבחורים מהישיבה אצלנו בבית  ובסעודה שלישית היו מתאספים 'ץמונק

 וכשראה את החלוצים בארץ התאכזב מאוד ישראל הגיע ל,'ץשל מונקהרב , היה מקורב לחסידות ספינקא ושמע שהרב שפירא
  .ולא נתן לחסידיו לעלות לארץ

  
  על קורותיך בזמן המלחמה י /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייהה הגיר/בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
גם שוטרים הזהירו אותי ברחוב שכדאי לי לברוח ובעקבות תקרית שבה , הרי הקרפטים להונגריההכפר שב ברחתי מ1941-ב

ת  לי תעודוו בהונגריה לא הי.יב ושם נלקחה ברכבת משא להשמדהי לקהרשו ג,גרה לא רחוק מאיתנוהיתה  ש,אחותילאחר ש
 היא מאוד אהבה . שם משפחתה היה רייכמן,באשה חולניתמצאתי עבודה כמטפלת  לבסוף .ה לי עבודהתולכן בהתחלה לא הי

ים שם שרו לי שיר ולא ידעתי שזה תלמידגימנסיה והממול היתה מרפסת והייתי יוצאת מידי פעם לשם ובביתה ה ת הי.אותי
 12" :תרגומו החופשי של השיר ".דעת שהם שרים לך את השיר הזהאת יו: "של האישה פעם אחת אמר לי בעלה .בשבילי

הונגרים הידעתי קצת הונגרית כי  ". אני רוצה לתת לך נשיקה אם תגידי לי מה שמך נערה יפה12- הציפור ה,ציפורים יש ביער
ל אשה עם תינוק  לאחר מכן עבדתי אצ.הונגריתרק ברתי איתם יידיש ודי והמשפחה הזאת לא ידעו 1931-לינו באנכנסו 

נתינים בעיר אחר אמה ואז גם נודע לי שמחפשים גור אצל עברה להיא  אחרי זה .נהישבעלה נלקח לעבודות כפייה באוקרא
 נכנסו הגרמנים לבודפשט 1944 בתחילת .תקופה קצרהל אצל קרובי משפחה רחוקים התארחתי ברחתי לבודפשט ואז, זרים

שנודע לי לאחר  למחרת . נתפסו בגבול וירו בהם כולם, להבריח אותי איתם לסלובקיהוהקרובים שלי שהיו עשירים מאוד ורצו
טיפלתי באשה שהיתה משותקת והיו צריכים לרחוץ ולנקות שם  , לחפש עבודה ומצאתי אצל משפחת פרקושהתחלתי ,על כך
 . הסופית של יהודי הונגריה שם הימלר הכין את התוכנית,בית דפוס שאותו לקחו הגסטפאו למפקדה שלהםלהם היה  .אותה

בבודפשט היה מלאך בשם ראול ולנברג שדאג לכל הילדים היתומים  . בעיר הגזירה של הטלאי הצהובההתחילבאותו זמן 
  .למקומות חמים אי אפשר לתאר את מה שעשה למען העם היהודילהעבירם החיים או המתים שנשארו בבתים 

 פעם . רק דברים שמותר לאכול ולא בשראצלםרפורמים ואכלתי יהודים היו הם . בני המשפחה המעסיקה מאוד אהבו אותי
 .שהיא תדליק את האשליטפה אותי ואמרה לי היא אחת בשבת ביקשה ממני האשה לחמם את האוכל והתחלתי לבכות 

היה תמיד בעלה הם גרו באותו בנין שלנו ו .ה אחות שבעלה היה לא היה יהודיתהיה ביוני ולאשה הימהעיר הטרנספר הראשון 
 . זה היה בלתי נסבל,לקחו את בתם היחידה והאמא התגלגלה והתעלפה על הרצפהבאותו טרנספר . מביא לנו מצרכי מזון
 אני הייתי צריכה להוריד את בעלת הדירה למקלט כי הייתה .ברדיו היינו שומעות מאיפה זה באו הפגזות ובאמצע הקיץ התחיל

 במקלט היה הכל כמו קערה עם מים ".אלוקים ישמור אותך" :מרתוראשי ואאת תה מלטפת הייהיא לקח הרבה זמן וומשותקת 
בר נתנו פקודה ו באוקט23- ב.הפגזות עוד פעםה ו מי חשב על אוכל בכלל ולעלות גם לא כי כשהיו עולים מייד התחיל.חמים

 עמדנו .שיירות מכל קצוות העירבם  באנו לש. הסוסיםציבמגרש מירומוקדם בבוקר  להתייצב 16-30 בנותכל הנשים על ש
היה  .לקחו לגבעה בשם פרי ושם הכניסו אותנו לבנייןאת הקבוצה שלי  .חילקו אותנו לשנייםאז  הצהריים ויעד אחרבמגרש 

הייתי צריכה לשירותים וההונגרי ששמר עלי אמר לי מה את קמה ואמרתי לשירותים אז הוא נתן לי וישבנו על בטון גשום וקר ו
 עבדנו ם ש.ה'קישטרצלמחנה העבירו אותנו  כל הלילה ולמחרת נשארנו שם .ם הרובה ואמר לי תעשי איפה שאתמכה ע

היה מחנה שמעבר לגבעה נוסף מחנה היה  .אולי התעלות יהיו לנו מקום קבורהשו נ פחד.בחפירת תעלות בפיקוח אייכמן
היה ביקורת יהרגו אותך ואכן ת אמרו אם , לא נתנו לי ללכת יום אחד ראיתי מרחוק פילפל וגזר ורציתי לקחת אך הבנות.גברים

בדיוק הגיע איזה סדיסט עם יד ימין על האקדח אחד השומרים שאל את השני מה נעשה איתם ואמר לו צריך להביא אותם 
של ירקות  אספו אותנו והביאו אותנו למפעל , בליל נובמבר, לאחר חודש ימים.למקום אחד ושם הם כבר יגמרו אחד את השני

 שם היה בית קברות גדול מלא ,ומיני מאכל של יהודי וחשבנו ששם נעבוד אך לאחר כמה דקות יצאנו לדרך למקום בשם ראקוש
 .מריצות וזרקו לדנובהבם על הראש  וחלק מהגברים שהרגו בדרך לקחו י ישבנו שם בעיירה על המדרכות עם ידי.נרצחים

הגענו לבית חרושת ללבנים בהורדא שם שמענו את הההונגרים שצרחו בחקירות לאחר הליכה משם של שעות על גבי שעות 
 ריבהאחראית שתחליף לי את זה בה חתיכת ריבה מרמלדה וחתיכת שניק טריפה ובקשתי מ, במחנה קיבלנו לחם.על חנה סנש

 המשכנו את מןאחר זל . התארגנתי מהשכנים שם בנעליים גבוהות אך אלה לא החזיקו הרבה זמן.בריג תת,אמרה לי לאהיא ו



 

שהו י ברגע האחרון מ. שם היה בית חרושת לספירט ושמענו שרוצים להדליק אותנו,הגענו למרתף בשם קיפשטוצעדת המוות 
 שמה ,ענו ליערג ה.ות היינו אוכלים מים עם גריסים ובלילה ישנים ברפת.מ ביום" ק30-נתן פקודה מהונגריה והמשכנו ללכת כ

 המשכנו ללכת אחרי שהרגו את .היה שם צימוקים שפוכים והיות והיה שלי לא הייתי מסוגלת לקחת. וביננזקנים הרגו את ה
בשביל שיהיה  נתתי להם חולצה טובה שחיממה אותי .בגדים תמורת תפוחי אדמהשמרו עלינו שבדים והחלפנו איתם  .הזקנים

השורה שמצד אחד הונגרים על סוסים ומצד שני  בהמשך הדרך יצאתי מ.היתה חסרה לי מאודהיא לאחר מכן לי לאכול אך 
יום שלמחרת ב העברתי את הלילה ו. אבינו שבמים סימא את עיניהם ולא ראו אותי.גרמנים עם כלבים וברחתי לשדה

קשתי לישון והאשה שם באמת נתנה לי שמיכה על יהגעתי לכפר ודפקתי בדלת וב. בבתיםפשתי אור יחובין השיחים הסתתרתי 
רציתי ללכת לבקש שם אוכל אך הרחתי אוכל יצאתי וראיתי שוק למחרת  .תנתה איתי שבבוקר מוקדם אעזובהספסל אך ה

 לאחר זמן .לים גרמנים והם קפצו להתחבא בשיחים ממש מטרים ספורים לידיי אזעקה והגיעה רכבת מלאה חינשמעהלפתע 
 .ליהם ולקחו אותיאקשתי להצטרף י ב.עגלהנוסעים בוראיתי שני נערים מהשיחים  אומץ ויצאתי אזרתי ,קצר הפסיקה האזעקה

ה עמדת בדיקה של תעודות על ת בהמשך הדרך בצומת הי. דקה ועלה על העגלה גם שוטר ולמזלי לא הטריד אותיהלא עבר
ואז  נסענו עד הערב .העגלהידי הגרמנים והנערים נסעו במהירות ופשוט ברחו מהבדיקה במהירות כזאת שבנס לא עפתי מ

אירגנו לי מקום לישון על הקש ובינתיים סידרתי לי שרוכים ושמו את העגלה והסוס ברפת הנערים  .ו לבית צמוד לכפרננכנס
לים הונגרים לרפת וכשראו אותי אמרו ישה חיו כמה דקות ובאו שלו לא עבר.לנעל מהקש לקשור את הסוליה שנפרדה מהנעל

נודע לי שברחו ממחסום ונורו הם המשיכו לנסוע בלעדי  למחרת .ל העגלה הנערים בינתיים המשיכו לישון שם ע.לי לבוא איתם
. ושם הסתתרתיחדר פנימי יותר בעמדה שלהם היה  . אותי לגשר בקרבת מקום עליו שמרוההונגרים לקחוילים י הח.למוות

למקום חת הגיעו גרמנים  פעם א.ורר בחוץוקפה שחור ולחם ולפעמים היו מוציאים אותי להתאוסו לי אוכל ידרך חלון קטן הכנ
סיפרתי לחיילים  . בי הגרמניםמאחורי ארון ובנס לא חשו בחדר ותי הם הסתירו אלהסתיר אותי במהירות והחיילים היו צריכים 

ל אלעולם " :רהיבעיממנו  אך לא שכחתי אף פעם מה שאבא אמר לי כשנפרדתי ,הם טיפלו בי ברגשו 15 שאני בת הללו 
תנו מחסה ליהודים אנו כבר " :ם אחד כשהיה כבר שלג בחוץ הראו לי מנשר שנפל ממטוס שכתוב בו יו".תשכחי מאיפה באת

לים יפסיעות גדולות ובום לדלת ומצאו אותי עם החינשמעו ם אחד אני שומעת שירים רוסיים מעבר לגבעה ופתאום ו י."באים
 להם ברוסית שאני ברחתי מהרוסים אז אמרו לי עניתי והיות וידעתי רוסית מבית הספר !"את מרגלת" :ואחד עם רובה אומר לי

ילים י לא הספקתי להודות לח".תברחי" : אז אמרו לי"?תראו אותי האם אני יכולה להלחם" : עניתי להם.אלינותצטרפי 
 השתוללה בחוץ סערה . דבר עליו אני מצטערת עד היום והלכתי,פחדתי להודות להם בהונגרית, שהסתירו אותיההונגרים 

   .האדמה מלאה שלג וכל הזמן בדקתי שאין מאחורי רוסים או גרמניםו
  

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

 :כימה להכניסני אך אז הגיע השכן ואמרהסהיא .  ללא גברהשם היתה אשה וילדאחד הבתים קשתי להיכנס ליהגעתי לכפר וב
ילים רוסים לחדר השני והתחילו לבשל ולאכול י לא הספיק השכן לצאת ונכנסו ח". הגרמנים יהרגו אותךוזאת יהודיה אם יחזר"

 כששה שבועות היות ובודפשט לא היתה שארתי בבית זה נ.קט'ילות אף נתנה לי נעלים וזישם וכיבדו גם אותי ואחת הח
את  חטבתי לה עצים וניקיתי לה את הרפת וחלבתי .מדתי את ילדתה חשבוןילשאירחה אותי ו עזרתי לאשה . עדייןתמשוחרר
 חששתי שיש בו שומן . הראשון שראיתי לאחר המלחמה,מרק עגבניותלי אשה זאת התיחסה אלי מאוד יפה והכינה ה .הפרות

האישה  יצאהשכם אחד וועות שמעתי שבודפשט השתחררה וישה שבי לאחר ש.חזיר ולא אכלתי אך כשראיתי את השמן אכלתי
 . פחדתי שתשכנע אותי להישאר ולהתנצראך עד היום אני מצטערת שלא אמרתי לה תודה .ברחתי לבודפשטמהבית עם בתה 

 ובכל הדרך היו משאיות עם רוסים שעצרו לי ורצו לקחת אותי אך העדפתי ללכת ברגל עד שהגעתי למקום עם בנות יהודיות 
 כשהגעתי אל העיר הלכתי לבנין בו הייתי מטפלת באשה המשותקת והיא .שהו הסיע אותי  משם לבודפשטינתנו לי אוכל ומ

ה מזודה עם תנתנה לי המפתח למרתף שם היהיא  . ובכתה"חשבתי שהרגו אותך" : ופתחה לי הדלת ואמרה ליםהיתה שעדיין 
 היה רופא יהודי עם אשה גויה שלקח אותי לעבוד אצלו כטכנאית שלהנין בב. להעסיק אותי אך  לא היה לה כסף .חפצים שלי

געתי אשתו הכינה לי את ה ביום בו .לים רוסים ששבו מהחזיתיטיפל בהרבה חיהוא ים וידעתי רוסית שהיה מעלה גדולה כי ישינ
ועית לבנה ולא אכלתי מזה כי האמבטיה הראשונה שלי לאחר זמן רב וסדינים נקיים ואוכל ולמחרת היה ליל הסדר ובישלו שע

אצל נשארתי  .זה היה קטניות שלא אכלו אצלנו בפסח והגויה היתה המומה שלא אכלתי לאחר שלא אכלתי כמה חודשים
אחותי שגרה בעיירה  ללבוא אהחלטתי כ "אח . ששרר בעיררעבהלעומת ילים י שם נהנתי מאוכל שהביאו הח,הרופא כחצי שנה

לי א רציתי שיצטרף .נהיקראונשלח לעבודת פרך ברכבת הראשונה לאבמלחמה ה ופגשתי את גיסי שירי הגעתי לע.'ץליד מונק
 כפר שלי התגעגתי ל"הרוסים יסגרו את הגבולות ולא תוכלי לחזור" : אז הוא אמר לי"?משה אתה בא איתי הביתה" :אמרתי לו

 של הייתי הגזברית, לישראל לעלייה ההתכוננשהצטרפתי לקבוצה  בינתיים .שם היה לאבי בית כנסת אך לבד פחדתי לנסוע
ט "כדיוק היה  יום אחד לקחו אותנו במשאית עם כיסוי ברזנט ועצרנו במחנה מעבר באוסטריה שם היה חדר חדשות וב.הקבוצה

או ישראל בו" יצאנו בריקודים ספונטנים והכריחו אותי לעלות לבמה ולשיר .על הקמת מדינת ישראלבחדשות הוכרז ובנומבמבר 
 משם עברנו לאיטליה ואז התחילה המלחמה בארץ ישראל ולא רציתי לעלות לארץ בזמן .ה התרגשות גדולהת הי".הביתה

הדלתות איפה שהיינו את יום אחד סגרו . במקוםוינט ' בינתיים למדתי טכנאות שיניים בבית הספר מקצועי שהקים הג.המלחמה
חברה טובה שלמדתי איתה טכנאות שיניים ובעלה עבד אל  ,ה פתוחה שנשארותדלתה חת ברחתי מא.והחליטו שנעלה לארץ



 

 אז .שלא שמרה על הכשרות כי בישלה במטבח משותף עם גויהכיוון  נתנה לי לאכול אך לא רציתי לאכול אצלה היא. וינט'בג
שם אך  ,ות דתיות למחרת סידרו אותי למגורים עם בנ.קראה לבחורים דתיים מרחוב סמוך ואמרה להם שיתנו לי לאכולהיא 
התחברתי עם לישראל  באונייה .דאגה שישלחו אותי לישראלהיא תפוס לה את הבחור שאהבה ואה בחורה שפחדה שאני תהי

יוון ראיתי גויות מביאות מלא סלים מלאים כל טוב לאוניה אך אנו לא זכינו לאכול מזה אלא המאכערים שהיו ב עצרנו כש.מישהי
  .בתאים המרווחים באוניה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 2.90רציתי לעבוד ולכן יום אחד קמתי ונסעתי לתל אביב היה לי רק  . שהיתה כבר בארץ לגור אצל אחותיהלכתיהגענו לחיפה ו

בבית יעקב לעולים חדשים ביפו לי מקום לינה  והיא סידרה , הבת של המיליונר פלטמן,יהמדריכה מאיטלשם  פגשתי .לירות
מצאה לי  היא לאחר זמן ביקשתי מאחת המדריכות שתסדר לי עבודה בטכנאות שיניים ו. ועבדתי בבית חרושת של ההסתדרות

רק כוס תה הייתי שותה אצלם  .שינייםשותפים אחד בן שבעים ואחד בן כשלושים וחמש שהיו רופאי מרפאת שיניים של שני 
 יום אחד הזמינו אותי השותפים למסעדה כי .ובבית יעקב אכלתי חצי פרוסת לחם וכשלושה זיתים ועד שבע בערב לא אכלתי

 עבדתי .הצעיר היה גרוש ורצה להתחתן איתי אך אני סירבתי לאכול במסעדה לא כשרה ולאחר זמן קצר פיטרו אותי מהעבודה
ם בתל אביב ולאחר שבוע בעל הבית סמך עלי ונתן לי לנהל את החנות "יד ולאחר זמן עבדתי במכולת ברחוב רמבבמה שבא ל
   . הלקוחות היו בעיקר זוגות צעירים ניצולי שואה שאהבו אותי.והקופה שם
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