
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  חיים  ברנאד

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Bernad  ברנאד  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   זיתבלוע
    Sultan  29| 8|1932 נ / ז     זולטן 

  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Budapest  הונגריה  7בודפשט מחוז 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 לנקה לנדסמן  הנריך

  ):  נשואה לפני המלחמה/שויתה נ/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
      Kispest     הונגריה  קישפשט 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
 בית ספר                                   

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 בודפשט 1940משנת ו קישפשט

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  בודפשט

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 בודפשט 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  קישפשט 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  קפריסין, זגרב 1.1947  כנסת ישראל
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  ל קורותיך לפני המלחמה י ע/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

אבא היה סוחר  . אחותי הייתה מבוגרת ממני בארבע שנים ואחי בשש שנים,אחים 3הייתי האח הצעיר מבין  .נולדתי בבודפשט
לאחר מותה הגיעה דודה . נפטרה, שהייתה חולה מאוד,  אמי6כשהייתי בן .  מבודפשט לקישפשטעברנו ילדותי ב .טקסטיל

לאישה השנייה . תיים עד שאבא התחתן בשניתנהיא טיפלה בנו במשך ש. ילדיםנו הלעזור לאבי לטפל ב,  אחות אבי-אדל , שלי
ה של האם תדירלהתגורר ב לאחר הנישואים של אבי עברנו .דיםשכבר הייתה נשואה ללא ילמבוגרת של אבי הייתה בת יחידה 

  . המפורסם, החורגת בבודפשט במרכז העיר קרוב לבית הכנסת הגדול
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

דים נלקחים למחנות עבודה  כן ידענו שיהו. לא ידענו מזה כלום, שמענו שמתרחשת מלחמה אבל לא ידענו שמתנכלים ליהודים
אני לא זוכר מי היה בשלטון בזמן זה . להשמדה, לא חשבנו שאנחנו מועמדים לרצח. אבל לא חששנו כי לא ידענו מה זה אומר

 עם הזמן כאשר השלטון ההונגרי הרגיש . בגרמניםהצידדשלמרות  ,ממשלת הונגריה לא הייתה ממשלה נאציתאך אני יודע ש
. טראליימי שעמד בראש השלטון ההונגרי החליט לצאת מהתמונה ולהישאר ני, כוחם ונסוגים ברוסיהשהגרמנים מאבדים מ

הממשלה הזו הייתה גרועה ". צלב החץ "בשםהונגרית – ממשלה נאצית מוהקיופלשו להונגריה הגרמנים בעקבות זאת 
הופ הגרמנים  ":סיפרוחזרו וכש ,תיאטרון לוהלכואחי  אחותי ,1942כנראה בשנת  ' היה זה יום א,יום אחד. מהנאצים עצמם

מטוסים טסו בשמי בודפשט .  מאותו הזמן החלו יותר ויותר לראות רכבים גרמנים". ראינו אותם ברחובות בכמויות, בבודפשט
ידענו כבר ..." בום...בום" במרתף שמענו .ירדנו למקלט שמתחת לבית. כמעט בכל לילה הייתה הפצצה. והתחילו להפציץ

לא , עד אז המשכתי ללמוד. ההפצצות נמשכו כך יותר משנה עד שהרוסים התקדמו והגיעו לבודפשט. ו שיש מלחמהוהרגשנ
היינו צריכים ללבוש .  כיתות ולא שמונה4 בית הספר העממי היה רק  כי כבר הלכתי לתיכון.רחוק מהבית היה בית הספר שלי
אימי . לאט לאט לבנות את הגטו ולהזיז לשם את היהודיםבמהלך המלחמה התחילו . טלאי צהוב וכך ללכת לבית הספר

 30-40במתפרה עבדו כ. במרכז העיר במיקום מאוד מרכזי שם, הייתה מחוץ לגטושמתפרה גדולה בעלת החורגת הייתה 
 ,ולדלפני חג המ, יום אחד . בגדים למקורבים לממשלהוכןגרמני -בעיקר בתפירת מכנסיים ארוכים עבור הצבא ההונגרי, תופרות

ואמרו ליהודים לצאת כי לוקחים אותם במתפרה  הופיעו חיילים גרמניים יחד עם פאשיסטים הונגרים ,בסוף נובמבר או דצמבר
ביניהם  –אספו את כל העובדים והם נשלחו לגרמניה . אחותי עבדה גם היא במתפרה.  את המתפרההם סוגריםלעבוד וש

  . אולי ריחמו עלי, י אמרו שלא כדאי ללכת איתם כי לילדים קשה לחיות בגרמניהל.  אמי החורגת ובתה,אחותי
. נכנסתי לגטו שם הייתה עבורנו דירה, הלכתי לשם ברגל. שלחו אותי לגטו, אני לא ממש זוכר, 11 או אולי 10כשהייתי בן 

בזמן שאחותי . ד סוף המלחמהלמעשה חייתי איתם ע. הלכתי לאחות של אמי החורגת ושם חייתי איתה ועם המשפחה שלה
 אבא שלי חלה בטיפוס הבטן כי כאשר הגרמנים נסוגו .וזןאמאוטהמחנה  לונלקחואחי אבי , ואימי החורגת נלקחו לגרמניה

 הוא נפטר .האנשים היו רעבים והתנפלו על כל דבר שניתן לאכול והם אכלו הרבה מזון מקולקל ולכן חלו בטיפוס הבטן
עצים , היינו עסוקים בלחפש אוכל. הכול נסגר, בית הספר נסגר. ו  הפסקתי ללכת לבית הספרכשנכנסתי לגט. מהמחלה
היינו , שהשגנוקצת שעועית מינו מבשלים מרק יה.  לקחת ויהיו קורותהלפעמים היינו עולים לגג לבדוק אולי נפלה פצצ. לחימום

הייתי מחפש בארונות כשמצאתי חתיכה .  על לחםאין מה לדבר, לחם היה חלום. אוכלים כל יום מרק של שעועית עם מים
אלו היו , פצצות, ככה זה נמשך עד שיום אחד היו יריות. זה היה מאוד קשה. קטנה של לחם יבש זה היה כמו למצוא זהב

היו שאמרו שאלו חיילים , באחד הימים נהיה שקט ראינו שבחוץ הולכים חיילים. לא רחוק מהדנובה, הרוסים ליד בודפשט
האנשים . לאט לאט אנשים החלו לצאת מהבתים בגטו. יים שבאו להתנקש בנו על זה שאנחנו שמחים על ניצחון הרוסיםגרמנ

 7-8עליהם היו תלויים , הלכנו למרכז העיר שם ראינו עמודי חשמל לא גבוהים, הכול נהיה חופשי, החלו לפרוץ לחנויות
     .הייתה קשורה עם חוט ברזל מי יודע כמה זמן הוא היה כךשלה ד הישבחוץ ליד הבית שלי הייתה תלויה גופה . פאשיסטיים

לאחותי אפילו לא נתנו להיכנס . עד סוף המלחמה גרתי עם האחות של אימי החורגת עד שאימי החורגת ואחותי חזרו מגרמניה
  .אמרו לה קחי את אח שלך ולכי לקישפשט כדי שלא ישתלטו לכם על הבית. לתוך הבית

  

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

מכבי "פנימיה של הוחלט שאני אלך לואז  . שנה וחצי,בקישפשט כשנהיחד חיינו ואחי חזר מגרמנייה חודשיים אחרי אחותי 
חזרתי . מי שרוצה מוזמן להצטרף, י"נוסעים לאשיום אחד אמרו לי . לייה לארץלע התכונןלמדנו שם קצת והתחלנו ל". הצעיר

לקחו ופנימיה איתי ליחד עם בעלה והיא חזרה . צטרףוהיא ביקשה לה על העליה המתוכננת לה סיפרתי, לאחותי בקישפשט
עשינו שם הרבה . סניה עד ההפלגהביוגוסלביה גרנו באכ.  בשם כנסת ישראלשם חיכתה לנו אונייה, הזגרב ביוגוסלבילאותנו 



 

באונייה היו , האונייה הייתה צפופה בקושי היה מקום לשבת. שהתרחשה בנובמברסיבובים וחיכינו שם חודש עד ההפלגה
 הצלחנו עד . להתחמק מהבריטיםכחודש בניסיוןהיינו בים . נוסעים 5000מעל לא גדולה עם היינו באונייה . תאים קטנים

על האונייה אכלנו מנות . הם ליוו אותנו עד לחיפה ושם השתלטו על האונייה,  על ידי הבריטיםוהתגלינואז  ,י"שהגענו קרוב לא
כאשר הבריטים השתלטו על האונייה . זרקנו על הבריטים את קופסאות השימורים שנשארו לנו. קרב שנשארו ממלחמת העולם

שלושה ימים היינו על . היה הרבה מקום, היו מיטות,  מרווחותהאוניות היו. הם פיזרו אותנו בשלוש אוניות מלחמה בריטיות
היה טבח  של אחותי הבעל. תשעה חודשיםבמחנה בקפריסין היינו . האונייה עד שהאנגלים החליטו לשלוח אותנו לקפריסין

ר והשומר "היו שם גם מבית. מכבי הצעיר-קראנו לעצמנו גורדוניה. ה אלפי יהודיםשמנתה כמבישל עבור הקבוצה כולה ו
 .הצעיר

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
אחותי נשארה עוד יומיים ו נסעתי ישר לפתח תקווה למשק הפועלות .הגענו לחיפהלאחר השחרור מקפריסין עלינו ארצה ו

למדנו שם . עבדנו חצי יום ולמדנו חצי יום. הפרדה בין הבנים לבנותבמשק הייתה . לות הייתי שנה וחציבמשק הפוע. בעתלית
בזמן מלחמת .  לצאת להתיישבות,ה ואני ביניהם'אחרי שנה וחצי הוחלט על ידי כמה מהחבר. עברית ומקצועות נוספים
ה יצאו לחיים 'חלק מהחבר. מושב שיתופי, פר דניאללאחר המלחמה יצאנו להתיישבות בכ.  להתגייסהשחרור הייתי צעיר מדי

הרבה עזבו את הכפר ולאט לאט הגרעין שלנו התפרק . עבדתי על הטרקטור ו שנתיים– הייתי בכפר דניאל כשנה וחצי .פרטיים
 אחד בסופו של דבר כל.  אנחנו לא הסכמנו.בוצה ארגנטינאית שהייתה שם ושהם ישלטו עלינועם קביקשו לאחד אותנו ולכן 

 חודשים 4-5הייתי שם . עברתי לעבוד בצפון ליד עפולה קרוב לתמרה הכפר היהודי. ועזבנו את הכפר" גרושים"קיבל כמה 
שלוש שם עבדתי . אחראי על משק המכונותכאחיסמך  בסוכנות בחבל התיישבות של המרכזמטעם העבדתי . וחזרתי למרכז

ל כמכונאי ציוד "ל כאזרח עובד צה"לאחר מכן הצטרפתי לצה. באופן עצמאישנה וחצי עבדתי עבור הסוכנות ושנה וחצי . שנים
שהתגוררה בלוד ועבדה באחיסמך , תימניהאישה אומצתי על ידי במהלך השנים  . שנים עד יציאתי לפנסיה35-6עבדתי . כבד
בית בלוד גם  קניתי קבותיהבעעם הזמן היא עברה לגור בלוד ו. כל העובדים קיבלו בית ושם הכרנו. ס"אחראית מטבח של ביהכ
בינתיים האישה שאימצה . יש לנו שמונה נכדים מהם. יש לנו שלושה ילדים שני בנים ובת כולם נשואים. הכרתי את אשתישם ו

  . שנים7-8היא נפטרה לפני , אנחנו כל הזמן טיפלנו בה. אותי חלתה בסרטן ונפטרה מהמחלה
  
  
  

  יעל רוד סליטן: ראיון
  2009אוקטובר . לוד

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



