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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  
  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                            

  

הילדה , הייתי בת זקונים .  העיירה ממוקמת במרכז הונגריה , " בוטס סמיהיי"בעיירה קטנה שנקראת  1926אני נולדתי בשנת 
הישיבה היתה מוכרת על ידי . שלום יעקב גרינברגר היה רב שניהל ישיבה  , אבי.  אחיות  4אחים ו 4במשפחה עם השמינית 

ייחודה של הישיבה ). בעיקר מארצות הברית(ובה למדו תלמידים מהונגריה עצמה וגם מארצות אחרות , שלטונות הונגריה 

  . ות אחרות ורמת הלימודים הגבוהה בה היא שמשכה אליה תלמידים מארצ
  

ילדים היו מתארחים בו גם תלמידי ישיבה  8שבנוסף ל, היה לנו בית גדול מאוד . סימה לבית אלנבוגן הייתה עקרת בית , אמי  

. כשכל אחת ממונה על תפקיד אחר במשק הבית, כשלצדה עוד מספר עוזרות , אמי ניהלה את משק הבית .  מארצות הברית 
. מסביב לבית הגדול היה גן ענק של עצי פרי . שנים  5ב שהו בביתנו תקופה של "חו מארהיש לציין שאותם תלמידים שנשל

אפיית  –משפחתי סיפקה כמעט את כל צרכיה לבד  . מהפירות עשו ריבות ולפתנים וכל מיני שימורים שנועדו לימי החורף

כל המזון הוכן ונשמר . החמצת חמוצים ועוד , מיצים מפירות שונים , רקיחת ריבות ולפתנים , עוגות ועוגיות , לחמים חלות 

  . בתנאים מיחודים במרתף הבית לקראת זמנים שהפירות והירקות לא היו זמינים כל כך 

  

. כבר הלכתי לבית ספר יהודי ' בכיתה א.  ק לילדים יהודים רהמיועד בגיל הגן נשלחתי לגן של גויים מכיוון שלא היה בעיר גן 
ולמדנו , שפת הלימוד בבית הספר היתה הונגרית . כך שהיה צורך בבית ספר יהודי , ות משפחות יהודי 300- בעיר שלנו היו כ

לא דובר " ודה אנימ"כך שחוץ מתפילת , גם היו שייכים למורשת ההונגרית  שירה וספרות  לימודי.את ההסטוריה ההונגרית 

עברתי לבית ' בכתה ז. למדתי באותו בית ספר ' עד ו' מכיתה א.  גם ההמנון ההונגרי הושר בסוף היום . שם בשפת הקודש 
בבית . חומר הלימוד והבחינות היו תחת פיקוח של הממשלה ההונגרית. שהתנהל בביתו של המורה הפרטי שלי , ספר פרטי 

  .במשפחתי הייתי ילדה מאוד אהובה וחביבה על כולם . שנים  4ספר זה למדתי עוד 

  
כשהייתי . וס היתה בגדר מחלה באירופהמחלת הטיפ. בלבד  17פוס והוא בן נפטר אחי אברהם ממחלת הטי 4כשהייתי בת 

הספיקו  1944עד שנת  .  23אחי זה היה כבר נשוי ונפטר בגיל , נפטר אח נוסף עקב סיבוך של דלקת ריאות קשה  6בת 

החלה הממשלה ההונגרית להטיל  1938בשנת  . נכדים  7להורי היו עד לאותה שנה , ואחיותי וללדת ילדים  יהנשא כמה מאחל

 1944בחודש מרץ . פגיעה פיזית לא היתה בנו . רק כדי להקשות עליהם את החיים , על היהודים הגבלות שונות ומשונות 

  . נכנסו הגרמנים להונגריה 

  

  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
  
  

הגברים הצעירים נלקחו ונשלחו למחנות כפייה , ההגבלות על היהודים הוחרפו  .גרמנים הגיעו לעיירה שלנו בחודש אפרילה

בחול המועד  . עוצר הוטל עלינו ואסור היה ללכת לשוק אלא רק בשעות מסויימות . משם רובם לא חזרו בחיים , באוקראינה 
ט אנייר"ימים ואז הועברנו לעיר המחוז שם שהינו מספר , נאספנו כל יהודי העיר בחצר בית הספר היהודי , במוצאי החג , פסח 

והעמיסו אותנו על קרונות רכבת שבדרך , שוב אספו אותנו  1944ביוני  . שבועות  3- בעיר זו היה גטו גדול ושהינו בו כ" . האז

  . וכיוון הנסיעה היה אושוויץ , כלל היו מיועדים לבקר 

  

הופרדו בכוח משאר בני המשפחה ונשלחו במשלוח אחר , ) ילדים 3לכל אחת מהן היו (י הגדולות יחד עם ילדיהם יי אחיותשת 

הנסיעה הזוועתית ברכבת  . באוקראינהבעליהן היו בין אותם בחורים צעירים שנשלחו לעבודות כפייה . לאותו מחנה ריכוז 

אחותי ואני הופרדנו בכוח מהורינו וזו . כשהגענו לאושוויץ הורדנו בכוח מהקרונות . בצפיפות ובתת תנאים, ימים  3ארכה  

, שבועות  3-באושוויץ היינו כ . שנים  4ואחותי גדולה ממני ב 17אני הייתי בת .  היתה הפעם האחרונה שראינו אותם בחיים

  . סוף למי שעבר את זוועות ויסורי המקום הזה  זמן ארוך בלי

  
תוך כמה ימים נאספנו על ידי " . ליבאו"הזדרזו הגרמנים להעביר אותנו לעיר נמל בשם , כשהתברר שהצבא הרוסי מתקרב 

זוכרת בדיוק אני לא .כלומר לתוך פולין ,יום ולילה לכיוון פנים המדינה , אותנו ברגל איש והחלו להצעיד  6000-כ, מנים הגר

  חבילות  4-אחותי ואני צעדנו יחד והתקיימנו מ. ימים  10-אני חושבת שהצעדה ארכה כ, כמה ימים צעדנו בצעדת המוות הזו 



 

  

הם לא , בגלל החיפזון של הגרמנים לפנות את השיירה לפני בואם של הרוסים  .קטנות של ביסקוויטים שאחותי הספיקה לגנוב

יתה בעצם יוזו ה, שאר איש בחיים אחר מסע כזה יהגרמנים יצאו מתוך הנחה שממילא לא י. ים לקחו איתם מצרכי מזון או מ

צעדת המוות הזו עברה . וכך ניצלנו , לקראת סוף המסע הנוראי הזה  התקיימנו אחותי ואני מביסקוויט אחד ליום  . מטרתם

נורה למוות , ת כדי לקחת מהשדה דבר מה לאכול מי שניסה לצאת מהשורו, דרך כפרים ושדות בהם גדלו פירות וירקות שונים 

.  מבחינתם המוות היה בטוח כך או אחרת, לרבים מאיתנו לא היה בעצם מה להפסיד .  כדי שאחרים יראו ויפחדו. במקום

הגענו למחנה הריכוז , ויחד עם כמה מאות שנשארו בחיים , שרדנו גם הפעם את הזוועה הזו  17ואני בת ה 21אחותי בת ה

רוצח שנידון לפני , את המחנה ניהל קצין אס אס ....  ימים  5ימים וזה היה מזל גדול שרק  5במחנה זה היינו ". טוטהוףש"
אלא שהגרמנים עם פרוץ המלחמה חשבו שהוא האדם הכי מתאים לנהל מחנה השמדה , המלחמה למוות על רצח שביצע

במהלך השהייה הקצרה במחנה שטוטהוף ורבות הומתו בצורות רבות מחברותיי יצאו מדעתן .  משום שהוא היה ממש סדיסט

  . שונות

  

התחיל להיות עבר . החודש היה חודש ספטמבר . זה היה מחנה עם אוהלים " . דורברג"ממחנה זה הועברנו למקום שנקרא 

וספסים שלנו הוחלפו בגדי האסירות המפ.  וכן תעלות נגד טנקים, במחנה זה הועסקנו בחפירת שוחות לחיילים הגרמנים . קריר

עכשיו היינו בדרך . העברתנו ממקום למקום לא הסתיימה .  כמעט ללא אוכל ושתייה , עבדנו כל היום , בסתם סמרטוטים 

אבל , למרבה הפלא גילינו שמסביב למחנה לא היו אפילו גדרות . שבפולין" גדנסק"שהיה לא רחוק מהעיר " ברקה"למחנה 

בעיקר , שוב עבדנו בחפירות .  גם מצבנו הגופני היה רחוק מלהיות כשיר לבריחה.  לנו לאן לברוחמהר מאוד הבנו שמשם אין 
תה דרך יהדרך לכיוון הנהר הי. אפשרו הגרמנים לאסירות להתרחץ פעם בשבוע, בגלל קרבתו של המחנה לנהר  . נגד טנקים

כך . וכך גם בחזרה,ה דרך הכפר הקרוב עד לנהרנאלצה לצעוד ערומ, משום שמי שרצתה להתרחץ , של עלבון והשפלה איומה

  .תה צועדת קבוצה של נשים עירומות ומבוישות עד מוות לכיוון הנהרישפעם בשבוע הי
    

פשטה במחנה גם , בנוסף לרעב שהפיל חללים רבים. כמות המתים הלכה וגדלה מיום ליום. 1945במחנה זה היינו עד ינואר 

. הודיעו לנו הגרמנים שהם צריכים לפנות את המחנה מהר כי הצבא הרוסי בפתח 1945לינואר  18- ב.  מחלת הטיפוס
אני שהייתי מאוד חולה  .שאר במחנה היה מוות בטוחילה.  נשאר במחנה, הגרמנים גם אמרו שלמי שאין נעליים או חולה 

התפננו עם עוד . ע מכך אחותי לא רצתה לשמו.  וחלשה ביקשתי מאחותי שתעזוב אותי במחנה ותלך עם הנשים שיכלו ללכת

ושהעשב הגבוה , שם הבנו שבעצם הולכים לירות בנו למוות. כשיצאנו מהמחנה הצטווינו ללכת לכיוון השדות. אסירות 300-כ

הגרמנים . תוך כדי הליכה שמענו את היריות ואת השורות האחרונות של חברותינו נופלות. יסתיר לזמן מה את הגופות 

תי אותה חזק ובאותו יבקח, פרד מאחותי בפעם האחרונה יאני שבקשתי לה. זי טירוף להרוג עוד ועודהתרוצצו בין השורות אחו

נפלנו על האדמה והעמדנו פני מתות עד . אך בעצם הציל אותי , הכדור פצע אותה קשה . רגע חטפה אחותי כדור בזרועה

וכך גילו שאני עדיין ... לעבור ולבדוק מי עוד חיאך זה לא קרה כל כך מהר משום שהגרמנים החליטו .  שהגרמנים יעברו משם

מינוס , אחותי ואני שכבנו על האדמה בשלג . י ימצלעות 5ובניסיון להרוג אותי קיבלתי מכה איומה מכת הרובה ששברה , חיה 

, פצועה  שאנו חיות ואיתנו עוד חברה משותפת, כשהשמש שקעה והבנו שהגרמנים אינם .  וחיכינו למותנו , מעלות בחוץ  17
נכנסנו פנימה בשקט והלכנו , הגענו לאסם גדול . מ היה הכפר הקרוב הזה "ק 5.  קמנו והחלנו לצעוד לכיוון הכפר הקרוב 

  . מחברותינו שניצלו גם הן 15ל החווה מטפל בעתוך כדי הצצה גילינו להפתעתנו שב. לבדוק מי בעל החווה

  
שבועיים מאוחר יותר התבשרנו על ידי  . כי האזור שרץ עדיין גרמנים , ן חייו בעל החווה טיפל בנו במסירות רבה ותוך כדי סיכו

.  את הכוח של הרוסים שנכנס לחווה הנהיג בחור רוסי שהתברר שהיה יהודי. שהגרמנים נסוגים והרוסים הגיעובעל החווה 

שם טיפל בנו צוות , שם לבתי חולים הצבא הרוסי פינה אותנו מ . המראה של הנשים היהודיות הפצועות גרם לו לזעזוע גדול 

עם , עם עירוי דם ונוזלים כמו שצריך, לשכב במיטה לבנה עם בגדים נקיים לבנים , לגבינו זה היה חלום אמיתי . רפואי ממש 

  .הוחזרנו להונגריה  1945בדצמבר  . למי שהיה צריך  פיזיותרפייםתזונה מבוקרת וטיפולים 

  

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

רוב בני משפחתי . גודלו של האסון, ההלם היה גדול כי אז התבררה לנו גודלה של הטרגדיה . חזרנו להונגריה  1945בדצמבר 

  . אך גם שמחה היתה כשגילינו שדודה אחת נשארה בחיים ואיתה כל חמשת ילדיה. לא היו בחיים 

, שם במסגרת ההכשרה הזו הכרתי את בעלי . ודי ציוני זה היה מוסד יה. אני התחלתי לעבוד במעון של ילדים יהודים יתומים 

ברחנו מהונגריה עקב עליית  1949ובפסח " סובוסלו"בעיירת הנופש ההונגרית  1947התחתנו במאי .  אליקים אלטר

רכן שם עלינו על אוניות שעשו את ד, חודשים והועברנו לאיטליה  3שם שהינו , בסופה של הבריחה הגענו לוינה . הקומוניסטים

  .לארץ ישראל 



 

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

  ):לדורות הבאים
  

היינו שבועיים " הישער העלי"במחנה  . שהיה ליד חיפה" שער עליה"הגענו באונייה  למחנה העולים  1949בחודש אוגסט 

התחלתי לעבוד בבית חולים הדסה  1951בשנת  . שהגיעה ארצה שנה לפנינו  , אחותי גרה כבר והועברנו לעיר צפת כי שם 
  . 1955בשנת , סימה  - היחידה עד להולדת ביתי , בצפת 

  

  : גרייובל גי,  ההמשך מצוטט מתוך עבודת השורשים של נכדה של שרה אלטר
תה פעילה מאוד בכל מיני ארגוני נשים והתנדבה בסוגים שונים של פעילויות יסבתי הי . שנה  40סבתי וסבי חיו בצפת 

כדי להיות עברו להתגורר ברחובות  1990 בשנת . ידידים ומשפחה, ביתם היה מקום עליה לרגל להרבה חברים  . התנדבותיות

כבר מתקשה להתנדב כמו בעבר . אצילת מראה ואצילת נפש, יפה מאוד  אשה,  87סבתי כיום בת  .קרובים לילדים ולנכדים
והיא עושה את זה כמו , ואין כמוה בלפנק , סבתא היא בשלנית בלתי רגילה .  הולכת לקונצרטים ויש לה חוג חברים גדול אבל,

כל שנה להפגין את כוחה יום הולדתי שחל בדרל כלל בחנוכה מאפשר לה . אני לא מפספס אף פינוק שלה.  שרק היא יודעת

  .ויכולה באפיית סופגניות שבאמת אין כמותם

  

, אני ואחי יובל , כדים היחידים שלה נלסבתא נהדרת זו כל טוב ועוד הרבה שנים של בריאות אושר ונחת מהילדים וה מאחל אני

  . כי אנחנו הפיצוי האמיתי והגדול שלה ושל סבי על כל הדברים הנוראים שהם עברו בנערותם 
  . אוהבים אותך מאוד סבתא צוזו

  

  : ) סימה ,מפיה של ביתה (המסר שהעבירה לדורות הבאים 
העובדה שהצליחה  –הקמת משפחה בישראל   –אימי תמיד אמרה שהנצחון הפרטי שלה על הנאצים מתבטא בכמה מישורים 

מדינה עם  הקמת . ונכדים שממשיכים את השושלת , להקים משפחה עם בן זוג שגם הוא ניצול שואה מהונגריה ולהוליד בת 

הקימה את ביתה והיא תושבת מדינת ישראל שבניה ונכדיה שירתו בצבא זה מחזק , עצם זה שעלתה לישראל  - צבא חזק  
ל שבים מהצבא הרגישה מחדש את תחושת "כל פעם שראתה את נכדיה במדי צה .אצלה את תחושת הנצחון האישי שלה 

            . הנצחון על הנאצים 
                                                                                                                             2014גדרה ינואר , חיה דימנט: ראיון                                 

  



 

  .  עם ביתה סימה גייגר)  משמאל(שרה אלטר 


