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  אדה  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אילונה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     בודפשט  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

  Budapest  בלועזית

                                         

  הונגריה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                       )שם העיר או האזור ושם הארץ(

   בלועזית       ציין את שמו, ת בגטובמידה והיי
                                                                                                                             

  בלועזית                     ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  את שמו ציין במידה והיית במחנה עקורים

 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  
1946 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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                                                                                                                                            

  

מאז , לעבוד בעבודות כפייה , י ההונגרים האנטישמיים''למחנה עבודה ע נלקח אבי, שלוש–ערך בגיל שנתיים ב, לדה י יכשהיית

 יגידלה אות יאימ. א אבאלל גדלתי .  היהודים שמתו בעבודות אלו  42,000והוא נספה יחד עם , ממנו  נולא שמעשנלקח 

 תילנגן על טרומבון ושיחקלמדתי . אלא באנגלית ובגרמנית, בהונגרית כי לא דיברו בו, בגן ילדים מאד מיוחד יהיית .לבדה

  .במופעים שונים

  

כשצריך לעשות . ושלא כל דבר מותר להגיד, בידיעה שלא כל דבר מותר לעשות גדלנו . כ ילדות"לא הייתה כ ילי ולבני דור

היה כמו לבעל  –יצר הקיום . מדוע ולמה  ן בילה מבלי יש דברים שצריך לעשות " . ואליםולמה לא ש, ככה עושים"אז  –משהו 

ולכן היהודים השתדלו כמה , הייתה אנטישמיות בהונגריה , בתקופת המלחמה ועוד לפני זה  .חיים ולכן עשו בלי לשאול ולהבין

ההונגרים האנטישמיים שקיימו את חוקי . המלחמה גרמה למשברים כלכליים שהביאו לחיסרון . שפחות להתבלט ביהדותם

, שכאמור נלקח לעבודות כפייה  אבי וכן .. ' הפעילו כנגדם חוקים שונים שאסרו עליהם קניית דברים וכו) 1939בשנת (נירנברג 

: למשל(וכן מנעו מהם קיום מצוות מסוימות , מנעו מהיהודים בהונגריה לחגוג את החגים , ל ''כל הדברים הנ .ולא היה בבית

  ) .זהו דבר בולט , וגם , לא חייבות בסוכה  גם האב לא היה בבית ונשים, סוכה 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):תבמי נעזרת או אולי למי עזר, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

  

  .אחד מצוות המורים ואמר שהם צריכים לברוח ולפנות את הבניין בו למדוי התפרץ לכיתת) 1944בשנת (יום אחד

במדרגות החירום  אותנו הם והחליטו להוריד יהמורים התייעצו בינ. ו את התיקים על הגב נושמ, שאלות  נולא שאל יוחברי אני 

להתפזר  נוהמורים אמרו ל) . רחוק מהרחוב הראשי(הפתח המוביל לרחוב צדדי  ו דרךנבמדרגות ויצא ירדנו . של כיבוי האש

יותר משני ילדים יחד ולא  נלךשלא , אלא בדרך צדדית גם אם היא יותר ארוכה , לא בדרך הראשית , וללכת מהר הביתה 

לבוש  י ניגש אלי ךבדר. זור מגוריה חברה באאו  ה חברי ומאחר שלא הי,  אני הלכתי לבדי .  בדרך נדבר אחד עם השני 

,  יצעק עלי, משהו בשפה שלא הבינה  יהוא אמר ל, ) הוא היה גרמני נאציש יכ התברר ל''שאח(שחור –חום ,זרים בגדים מו

בדרך  ילבית תיוברח צתיוהרב, ת המקל לו א תיאך  תפס, ת עם מקל שהיה בידו מכו יהוא רצה לתת ל, צעקתי עליו חזרה 

הגרמנים החלו להיכנס לבתים לקחת ) .  יולא הצליח לתפוס אות, היה המום  הוא(למרות הנחיית המורים , קצרה הראשית ה

  תיפה בעצם נפגש ).הו אותם כיהודים אשראות שלא יז, תעודות זהות(שארגנה ניירות  ימיאת א יתיבבית רא . רכוש וכסף

  .לראשונה עם הכיבוש הנאצי עצמו מקרוב

  

 לסבתי(נו שם בתור נוצריות ו למנזר והתחבאנברח י וסבתימיא אני, ) ל''הפסקה הנ( 1944גרמנים להונגריה בשנת כשפלשו ה

) בערך  8כבת י כשהיית(לאחר קצת זמן  ) .וכך הצליחו להסתתר לזמן מה,  הייתה תעודת זהות של מישהי שנוצרייה שנפטרה

המות את כל ההמונים הכניסו לתוך קרונות של ב, ה בילדים ונשים אהיא הייתה מל. הודים בחצר גדולה אספו את כל הי, 

ודבר זה גרם , בדרך  הייתה הפצצה של בעלות הברית שהפציצו פסי רכבת . למחנה ריכוז והסיעו אותנו, בצפיפות נוראה 

ולכן , בלזן -ה לברגןהוביל, בה  לנסועהמסילה היחידה שניתן היה , כלומר בגלל שהפציצו את פסי הרכבת . לשינוי התוכנית 

, בלזן הם היום בערך כחצי שנה חודש לפני סוף המלחמה- בברגן). במקום למחנה הריכוז הקודם שתיכננו להם(נלקחו לשם 



 

ח בשוויץ מאחר ''לקחו לביה את סבתי. שם שמו אותנו במחנות פליטים , באותם קרונות לשוויץ , ן בלז -נלקחו היהודים שבברגן

י החוק שילדים בגילאי בית ''עפ, למשפחה מאמצת בשוויץ  ואילו אני  נלקחתי, נלקחה למחנה פליטים  ימיא, שהייתה חולה 

  .ס ''ספר ישהו אצל משפחות וילכו יחד עם ילדיהם ללמוד בביה

  

הילדים עזרו לי , כלפיי בכבוד הם התייחסו ,  צרית נוצרייה אך לא אנטישמית יהייתה משפחה שוו, תיהמשפחה אצלה אומצ

להיות אחת יחס זה גרם לי לרצות , כאילו הייתה ביתם האמיתית  והתייחסו אליי, ההורים קנו לי מתנות, השתלב בחברה ל

אני תמיד אך המשפחה דאגה ש.. .. 'וכו, ללכת איתם לכנסייה , לחגוג עמם את חגיהם הנוצריים  היא רציתי : כלומר , מהם 

יותר משנה אצל  שהיתי.   י להתנהג כנוצרייה אף על פי רצוני=ולא נתנו לה ,מאיפה היא באתי, אזכור את זהותי האמיתית 

  בינתיים נגמרה המלחמה, המשפחה 

  

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

  

  

בערך כחודש וחצי לפני סיום , הסתיימה המלחמה קצת קודם  יבוראך ע,  1945- באופן עקרוני המלחמה עצמה הסתיימה ב

לשוויץ שבה לא היו  הגעתי כאשר . בקרונות לשוויץ נו והעבירו אות, בלזן שבגרמניה  - גןמברנו כשהוציאו אות –המלחמה 
 קתי ברגע שהפס. זו הסתיימה המלחמה בנקודה  יבעבור, בטוחה שם  הרגשתי , וכמעט שלא הייתה אנטישמיות , מלחמות  

  .יהמלחמה נגמרה עבור –את הזוועות והאלימות הפיזית   ילחוות על בשר

  
  

לאחר מכן .  1946אצל המשפחה המאמצת  כשנה בערך עד  יתיושם שה, לשוויץתי כחודש וחצי לפני סיום המלחמה הועבר

   ) .יפורט על כך בהמשך  - לגאליתבעלייה בלתי (עלתה לארץ 

  .בקיבוץ ליד ירושלים, 1936- שעלתה מהונגריה ב) יאחות של אמא של( יאצל דודת תי רג,  ארצה  תיכאשר הגע

  

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

  ):לדורות הבאים
  

  

באונייה היו כאלף . בעלייה בלתי לגאלית , ) אינה זוכרת את שמה שיהודית (באונייה   1946עלתה לארץ בשני לספטמבר 

ליהודית אמה וסבתה לא היו אישורים על אף מאמציה של אמה להשיג את . מהם היו אישורי עלייה  300-אנשים ורק ל

וודא שהנוסעים כשהגיעה האונייה לארץ הבריטים עמדו עם הרשימות כדי ל. האישורים מארגוני העלייה שהיו במחנה הפליטים 

האנשים , היהודים בעלי האישורים  300האנשים שבאונייה אמרו כולם את שמם של .  באונייה הם אכן אלו שקיבלו אישורים 

. מגודר בגדר תיל , היהודים למחנה הסגר  1000זה היה בלילה והבריטים החליטו להכניס את כל . יצרו בלאגן גדול , עלו וירדו 

היהודים שלא היו  700והוציאו את כל , ואז בלילה מאוחר הגיעו החלוצים  חתכו את גדר התיל במסור . והם יעשו סדר בבוקר 

ואז העמיסו אותם , היהודים הלכו יחד ברגל כשעה 700יהודית אמה וסבתה יחד עם כל . את הגדר  וסגרו, צריכים להיות שם 

  .עסקתי גם במחקר, כך למכתשים –תחילה בים המלח ואחר  ,בארץ עבדתי בתעשייה כימית .ופיזרו אותם בארץ, על משאיות 

אך , עד לפני שנתיים לא דיברתי כלל על מה שקרה. אני חושבת שהדור שלי עשה הרבה למען התקומה של המדינה

לטפל בו ולא לברוח ממנו או לקחת טיפול , התמודדתי עם הסיוטים וההרגשות מתוך מחשבה שאני צריכה להתמודד עם המצב

שומרת על קשר עם קרוביי שנותרו כגון , אני אוהבת להיפגש עם חברים, סקרנית, אני מטיילת בעולם, אני נשואה . תיתרופ

אני אוהבת אומנות ופיסול ויחד , שר עם המשפחה המאמצת שלי משוויץאני גם בק. אחיי החורגים מאימי שנישאה מחדש בארץ

  . עם בעלי יצרתי כבר יצירות רבות
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