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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  קראוס:שם משפחה

  

  יהודה:פרטישם 

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  קראוס:איתו נולדתישם משפחה 

  

 KRAUSZבלועזית
 

  בנדי:איתו נולדתישם פרטי 

  

  BANDIבלועזית

 
:                     מין

 ז
  :לידהשנת

1931  

 
  פאפא:  עיר לידה

  

 הונגריה:ארץ לידה PAPAבלועזית

  קראוס אלברט:של האבושם משפחה  שם פרטי

  

 ורטנר) אילונה(אילוש  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  פאפא:    מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  

  PAPAבלועזית

 
  הונגריה:ארץ המגורים

 
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 
 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

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

  Budapestבלועזית בודפשטציין את שמו, במידה והיית בגטו

  

 שמו ציין את, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

 בלועזית
  

 בודפשט:המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
  
 

  1945:  תאריך השחרור

 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
 
 

  בודפשטלאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  

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

1949 

  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(
  

ידוע כעיר בעלת אחת הישיבות  ףובנוס, בעלת קהילה יהודית פעילה עיר, בעיר פאפא 1931נולדתי בוהנגריה בשנת 

  .הקהילה היהודית יראש וסבי היו כאשר אבי, משפחתי הייתה אורטודוקסית.  בהונגריההמפורסמות  

 אחיותי 2ביתינו היה בית גדול וגרנו בו עם . אבי היה בעל המפעל למצבות ואבני תחינת הקמח, משפחתי הייתה מאוד עשירה 
דוק סבי היה יהודי א. משפחתי הקפידה ללכת לבית הכנסת בחגים ולשמור מצוות. למדתי בבית הספר יהודי.שהיו גדולות ממני

  .1936ואף ביקר בפלסטין ב בנוסף הוא היה גם ציוני, היה בקי בפיזיקה ומתמטיקה, ואיש חכם ללא קשר לדת

  
  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
  

ולנו לילדים היהודים היה מאוד קשה להגיע עד אליו , בית ספרי היה בקצה השני של העיר. 12כאשר החלה המלחמה הייתי בן 
בתור ילדים חיפשנו כל מיני דרכים להתגונן מפני הילדים הנוצרים . עקב אנטישמיות שהלכה וגדלה בתקופה ההיא בהונגריה

  . שהיו מרביצים ומציקים לנו

רכושם הוחרם והוקמו , יהודים הופרדו מהאוכלוסיה הכללית. שו גרמנים להונגריה והחלו רדיפות יהודיםפל 1944בשנת 
  . גטאות

. אספנו את הדברים מה שיכולנו והובלנו לגטו פאפא. נדרמים ההונגרים וציוו לפנות את הבית תוך שעתיים'גם לביתנו הגיעו הז

הם שמו לב כי מכל ספרי תורה אשר היו בבית , לבית הכנסת ושדדו אותו נדרמים ההונגרים נכנסו'הז, כמה ימים קודם לכך
הם עצרו אותו ועיינו . וכמובן שהכתובת הייתה אבי, היו כיפות כסף וחשדו כי את השאר העלימו ראשי הקהילה 2הכנסת רק ל 

אבי סבל מהתופעות של אותן . ימים 3עד שהבינו שלא היה עוד כיפות ושיחררו אותו אחרי , אותו שיספר איפה שאר הכיפות

  . המכות עד סוף ימיו

הכניסו אותנו לתוך תאי ההלבשה שם , בדרך לגטו עברנו ליד הברכת שחייה.  לאחר שפינינו את הבית הובלנו לגטו פאפא

לאחר הגטו הובלנו למפעל . ולאחר מכן החזירו לנו את הבגדים, נדרמים לקחו את כל דברי ערך שהיו איתנו'התפשטנו וז

אחד הקצינים החל בקריאת שמות משפחה ואמר . ביום אחד הגיעו רכבות עם קרונות משא. לוקים שבו המתנו מספר ימיםב

וכך הופרדנו עם עוד כמה משפחות משאר , גם המשפחה שלי הייתה ברשימה. שכל מי שהוא מקריא עכשיו עליו לעמוד בצד
אך הם סירבו כי , קריאו רק שמות משפחה ולא שמות פרטייםאבי הציע לכמה מהחברים להצטרף אלינו כיוון שה. הקבוצה

בהמשך נודע לנו כי היעד של קרונות משא . חששו שמצבם יותר טוב משלנו כיוון שאנחנו היינו קבוצה קטנה והם קבוצה גדולה

, של סבי בפלסטיןאך שיארנו כי זה היה עקב ביקורו , עד היום לא בדיוק ידוע למה נבחרנו להיות בקבוצה זו. היה אושוויץ
  . שיארנו שאת כולנו איחד הרעיון הציוני, בקבוצה זו היו יהודים עם תפקידים מובילים בקהילה היהודית כמו רופאים

יחד עם זאת היה שם אוכל , המחנה היה מוקף בגדרות תיל ושמירה כבדה. אנחנו הובלנו למחנה קולומבוס שהייתה בבודפשט

  . היה זה טקס צנוע, בתוך המחנה" חגגנו"את הבר מצווה שלי . מעבר לגטו בודפשט הייתה זו תחנת. אך היה, בצמצום

ה צעירים 'אבי קשר קשרים עם חבר. הצבא הסובייטי התקרב לגבולות ההונגריה ומחנה נסגר ואנחנו הועברנו לגטו בודפשט

ים אלא הונגרים בעלי תעודות לידה כעת היינו לא יהוד, מארץ ישראל ששהו בגטו  ודרכם השיג לנו תעודות זהות מזוייפות

  . נוצריות
אבי עשה מעשה . ה מארץ ישראל כנראה ערב אחד שיחדו את השומרים בגטו והם נתנו לנו לצאת ממנו'אבי ביחד עם ההחבר

ולשמור עלינו בתקופה כה , במקום לחבק אותנו, לילדחו לא הייתה מובנת אז, אמיץ מאוד והחליט החלטה מאוד מפתיעה שלנו

אני הלכתי לכיוון , אחיותי נשארו יחד. ולנסות לשרוד, הוא ציווה עלינו להתפזר ולא להיות ביחד כיוון שזה מאוד מסוכן, הקש
אך הן לא נשברו וכל הזמן טענו כי הן , את אחיותי טפסו ועיינו אותן שידעו שהן יהודיות. גם אמי ואבי אף הם נפרדו, אחר

היה הוא יליד אותו . נדרמים שמתוך רחמנות טען כי מכיר אותן מהכפר הן שוחררו'ד הזבזכות אח, הונגריות ילידות כפר קטן

  .הכפר
אני התחלתי . ברחוב היו הרבה ילדים שגם הם הסתובבו להם לבדם. אני נשארתי לבד בעיר גדולה שלא ביקרתי בה אף פעם

  . והיינו כבר שלושה, והוא הביא את אחיו, שנייםוהיינו כבר . ליצור עם קשרים וכך הצטרפתי לעוד ילד שהתברר שהיה בן דודי

. וקיבלו אותנו, גם אנחנו הלכנו לתוכו, ברחוב הייתה שמועה כי המשטר ההונגרי אוסף את הילדים שנשארו לבד לבית יתומים

אוכל אך  היה, בבית יתומים זה הייתה מסגרת. כיוון שהיינו מתקלחים שלושתינו ביחד, הצלחנו להשאיר את הזהות שלנו בסוד

, לא פעם עמדנו בתור ולידינו נפלו טילים ואנשים נהרגו. בחיפושי האוכל, היינו יוצאים ומסתובבים ברחוב. לא הייתה תעסוקה

  . היה זה אירוע יומיומי

. נדרמים אשר מחפשים את הילדים היהודים'יום אחד חזרנו לבית יתומים והשומר בישר לנו בשמחה כי בתוכו עכשיו יש ז

לפעמים היה אפשר למצוא שם , היינו ישנים בביתים חצי הרוסים.  יצאנו בחזרה לרחוב, נכנסנו וכאשר השומר הסתובבאנחנו 



 

בית הזכוכית כבית מחוץ לתחום השיפוט  - יום אחד נודע לנו כי שגרירות שוודית הכריזה על אחד הביתים . 'תנורי גז וכו, מיטות

אי . יהודים 2000היה שם תור מאוד ארוך ובתוך הבית היו כבר כ , הלכנו לשם. ההונגרית וכי שם כעת נמצאים הרבה יהודים

וכל האנשים רצו , יום אחד נפלה פצצה לתוך בית הזכוכית. התמנו בסבלנו בבית החצי הרוס ממול, אשפר היה להיכנס לתוכו

באחד הימים מישהו . אפילו לשכב כאשר כל האנשים חזרו לא היה בבית מקום. ואנחנו רצנו להפך לתוך הבית, בבהלה החוצה

הוא סיפר לי שהוא . מסתבר שהוה היה בן של חבר של אבי שהיה רופא, קרא בשמי כאשר הסתובבתי ראיתי בחור צעיר

  . מתפקד בתור רופא בתוך המקום הזה ויש לו מרפאה קטנה ואני יכול לישון ביחד איתו שם

עוד הרבה זמן לאחר המלחמה לא יכולתי . פצועים ובלילה הייתי ישן שםביום הייתי העוזר שלו שעוזר בלטפל ב, וכך זה היה

  . להתפטר מתחושה של אדישות כלפי כאבם הפיזי של אחרים אחרי כל המראות שהנחשפתי אליהם בתוך המרפאה
 עקב כך. לא פעם גם אני שימשתי לזה שמביא את האוכל. ראשי הקהילה דאגו לכך, בתוך הבית הייתי אספקה של אוכל

ושולחים אותי למחוזות שונים בעיר , היו מחפשים אותי למדים של תנועת נוער הונגרית באותה התקופה, שהייתי ילד בלונדיני

  . למשרדי הפנים על מנת לקבל תלושי אוכל לתעודות זהות מזוייפות

  .וכך נשארתי שם עד סוף המלחמה

 . 2יות נספו בשואה ושרדו רק אחים ואח 7לאחר מלחמה נודע לי כי רוב המשפחה של אמי שהיו 
  

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

  
החיילים הסובייטים שדדו . אך הם לא היו לעם כמשחררים אלא כעוד כובשים, ו את הגטורכאשר נכנסו כוחות הסובייטים שחרו

  .אנסו נשיםובזו ואף 

למזלינו כול המשפחה . ם נלך אחרי שהמלחמה תגמרלכולנו היה ברור לש, דודה בבודפשטאני נפגשתי עם משפחתי בבית של 

  . הייתה זו החלטה נכונה של אבי לפזר אותנו כל אחד למקום אחר, שרדה
כאשר . מר לנו כי לא נשאר דבראך לצערינו כל מה שהבאנו לשכנינו לשמור עליו נגנב ונא, הורי החליטו לחזור לפאפא

לשמחתינו בית של סבי נשאר . הקומוניסטים טפסו את השלטון הם מסרו את הבית שלנו לאחד הפקידים הבכירים בממסד

  . חזרנו לשם. כיוון שבזמן המלחמה שהו בו קצינים גרמינים, שלם

הייתי התלמיד האהוב . ישיבה מאוד ליבירליתישבה זו הייתה , הורי החליטו שאני אלך לישיבה בבודפשט הנקראת בני עקיבא

נו להתלמדויות שונות מהישיבה היו שולחים אות. ות אחרותלמדנו גמרא בעיברית ולא באידיש כפי שהיה נהוג בישיב. על הרב

לאחר האבחון התברר כי אני מתאים , גם אותי שלחו לאיבחון. על מנת שנוכל לרכוש לעצמינו מקצוע ולהתפרנס בפלסטין

וכך למדתי חרטות ועבדתי בבודפשט , כמובן שסירבתי ואחרי אבחון נוסף התברר כי יש לי גישה למכניקה, ודות בצמרלעב

  .בהתלמדות במפעל חרטות

יום אחד באו להורי שאלו אם הם מסכימים . אותם ימים אי אפשר היה לצאת מהונגריה וארגונים ציונים היו פשוט מבריחים
 בחור , והתגוררה בהרצליה עם בעלה הזמן אחותי הגדולה הייתה כבר בארץבאותו . כמובן שנענו בהסכמה, שבנם ילך לישראל

ואחותי , ה עם דרכון של בחורה אחרת שחזרה מישראל ולא רצתה לחזור לשםאחותי הצליחה לצאת מהונגרי. יוגוסלבייהודי 

  .יצא במקומה
  .באתי לישראל וישר הלכתי לאחותי עם תיק קטן שהיה כל רכושי

  

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

  ):הבאיםלדורות 
  

הלכתי ונרשמתי בשירותי התעסוקה של כל המפלגות , דע המועט שהיה לי בחרטות החלטתי להציג את עצמי כחרטיבגלל ה

האמנתי שכך אני צובר יותר , הייתי עובד בעבודה ועוזב אחרי כמה שבועות. 'י וכו"מפ, שהיו באותה התקופה השומר הצעיר

שהייתה זו החלטה נכונה אשר  ובהמשך חיי הבנתי, ם אחר משהו אחרבמקו, דידע כי במקום אחד מלמדים אותי משהו אח

על דעתי ואמרה לי כי אני לא רציני וזה לא מקובל עליה ושאני ) לא יכולתי להתקדם בחיים(אחותי חלקה . מאוד עזרה לי בחיים

  . לחיות איתה החדר קטן בבית מלוןבאותו הזמן הצטרפה אלינו גם אחותי השניה והתחלנו . אחפש לעצמי מקום אחר לחיות בו
התנדבתי בהרבה מקומות בהתחלה נשלחתי מבני עקיבא לקורס מדריכי רחוב שבמסגרתו אחרי זה טיפלתי , כך המשיכו חיי

בזמן הזה גם הורי עלו לארץ והצטרפו . תוך כדי הייתי עובד במפעל לחרטות. בבני נוער שהסתובבו ברחוב בחוסר מעש

מהבולים האלו כאשר מכרתי אותם בדואר , הורי הביאו איתם את אוסף הבולים שהייתי אוסף בילדותי. למשפחה המאוחדת
  . יכולתי לקנות אופנוע

  .בנות ובן 2והקמנו משפחה שכללה  בתקופה ההיא גם הכרתי את יפה אישתי לעתיד

כך עברנו כל המשפחה . יאללאחר שנים החלטתי לעבירו לכרמ. בהמשך קניתי את מפעל שבו עבדתי כאשר הוא פשט רגל
  .לכרמיאל



 

בין אם מדובר בעסקה של נערים בסיכון במפעל , במשך כל הזמן הזה גם הייתי תמיד מוצא זמן להעבודות התנדבות למיניהם

 ,אירגון לכל אירגוני המתנדבים ובין אם מדובר בהקמות של אירגוני מתנדבים כגון, גם אם זה היה מוביל אותנו להספדים

  .פרק גדול מחיי הוקדש לתרומה ונתינה.ן ואירגונים מתרימים בעיר"רע, א"במד
  .גם היום אני לא יושב בחוסר מעש ופועל למען קשישים וגמלאים בכרמיאל

שכל שבוע נפגשים ומתרגשים לשמוע חדשות אחד , נכדים 9ילדים ו  3אני סבא מאושר בעל משפחה גדולה שכוללת 

אני רואה . שבחגים אנחנו יכולים לשבת ביחדומשפחה לתפארת  קמה,ששרדו בשואהשני אנשים בכך שמאני מתגאה .מהשני

  .בזה את הנצחון האישי שלי ושל אישתי
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