
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: וני דרךצי(

  .8יתומה מאב מגיל , הייתי בת יחידה במשפחה שומרת מצוות
  .להונגריהעד לפלישת הגרמנים , א"יסודי ותיכון עד כיתה י, למדתי בבתי ספר יהודיים. גדלתי בבית סבא וסבתא

עד , שהיה סטודנט לרפואה, שגם היה מורה ודוד אחרדוד , דודה שלי הייתה מורה. להוריי הייתה חנות ספרים ותשמישי קדושה
  .שהשלטונות אסרו לו את הלימודים

  .אהבתי ללמוד ולקרוא. כמעט לא היו לי חברות מחוץ לבית ספר, חייתי בתוך המשפחה
תכננתי להיות מורה .  עם אמא או עם דודה-כל זה עם המשפחה. קונצרטים, עיקר להצגות טובותב, יצאנו לבלות, עד שהמצב איפשר

  .והתוכנית השתבשה עקב המצב, למתמטיקה
היו קטטות יזומות ושוד של חנויות , היו מגבלות ללימודים באוניברסיטה .אנטישמיות חגגה בהונגריה, גם לפני כניסת הנאצים

  .והשני שרד, אחד מהם נספה בשלב מסוים. לפלוגות עבודה, ביניהם את הדודים שלי, יסו את הגברים גי1942כבר בשנת . יהודיות
  

  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, םפרטיזני/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

. הייתה תקופה שכל לילה ירדנו למקלטים. הבריטים והאמריקאים הפציצו בהונגריה. גם לפני כיבוש הנאצים סבלנו מהמלחמה
אז . 1944כל זה עוד איכשהו היה נסבל עד לכיבוש הנאצי במרץ . ולא ידענו מה יהיה כשנחזור לדירה, שלוש-בילינו שם שעתיים

הבתים היו .  כל משפחה יכלה לגור רק בחדר אחד עם אנשים זרים- צפיפות, מגורים בבתים מסוימים, טלאי צהוב, התחילו הגזרות
 ובשאר השעות היה צריך 10:00-14:00יהודי יכל להסתובב ברחובות בין השעות . הגבלותסבלנו מ. מסומנים בטלאי צהוב גדול

לאט . עד כמה שידענו האנשים משם הובלו למחנות השמדה, כל הפריפריה חוסלה, המצב הלך והחמיר לאט לאט. להשאר בביתו
בסוף רק יהודי בודפשט , יב לעיר בודפשטהחגורה הלכה והתהדקה מסב. בהתחלה לא האמנו לשמועות. לאט השמועות הגיעו אלינו

לאט לאט הרוסים עברו למתקפת נגד . כל הזמן הייתה תקווה שהמלחמה תיגמר לפני שיספיקו לחסל גם אותנו. נותרו במקומם
יצא כרוז ). את דיירי הבתים(באוקטובר  השתלטו ההנוגרים הנאצים הקיצוניים וחיסלו בתים . ברוסיה והאמריקאים תקפו ממערב

 היה ברור .40 עד 16וכך גם נשים מגיל . צריך להתייצב במגרש מסוים עם ציוד ואוכל ליומיים 60 ועד גיל 18שכל גבר מגיל 
. במטרה שיהיה לי כיסוי של תעסוק, בחודשי הקיץ התנדבתי במחסן צבאי. והרבה סיכוי אין להם לחזור, שלוקחים אותם לעבודה

לי  לדאוג זה עזר . איפשרה לי להסתובב ברחוב משמונה בבוקר עד ארבע אחרי הצהרייםש, בזכות ההתנדבות הזו קיבלתי תעודה
שכל הבחורות שעובדות אצלו יבואו ויתייצבו , הוא הציע. היה לי קצין הונגרי במקום שהתנדבתי. למזון עבור המשפחה והשכנים

שגם , יצור איתו קשר ולשכנע אותו להביא את אמא שליבין לבין ניסיתי ל. והוא כביכול מקבל אחריות לשמור עלינו, במתחם שלו
' זה היה בחסדי ה.  גם הגברים וגם הנשים-ובסיפורים של ניסים ונפלאות שרדנו בבודפשט כל הפלוגה הזו. 40עוד לא הייתה בת 

, לתי פוסקותאחרי מלחמה קשה מאוד והפצצות ב, 1945בינואר . שקיבל עץ כחסיד אומות עולם, קודם כל ובחסדי אותו קצין
אני . ויותר לא ידעו דבר, ב"ידעו שהוא היגר לארה. אנשים חיפשו אחריו, הקצין הזה נעלם אחרי המלחמה. שיחררו אותנו הרוסים

.  עמודים הדפסתי עליו20 - ולא פחות ולא יותר. לפני שנתיים הבזיק לי משהו בראש לחפש את השם שלו באינטרנט. ודאי לא ידעתי
אבל היה לו חשוב מאוד להציל את האנשים האלה , הסתבר שהוא פחד מהרוסים ומהשלטונות. נו ולאן הוא נעלםהיה שם הסיפור של

  .והוא לקח על עצמו את האחריות
  

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

הצטרפתי כחודשיים אחרי השחרור לבני . היעד שלי היה להגיע לארץ ישראל.  ברור שאני יותר לא רוצה להשאר בהונגריההיה לי
תנועות הנוער לקחו על עצמן . שנשארו בגטו, אסוף ילדים עזוביםבתקופה זו המגמה הייתה ל. שם הכרתי אחר כך את בעלי. עקיבא

רוב הילדים האלה .  ולהכין אותם לקראת עליה לארץ ישראל מושגים של חינוךלתת להם, לשקם את הילדים האלהאת המשימה 
)  ילדים200(בעלי המנוח היה אחראי על בית ילדים . 17כל המדריכים היו כבני . כבר בגיל תשע הספיקו לראות את הגיהנום

אני . מתך תחושת שליחות וחובה לעמיזה היה , לא הייתה לנו שום הכנה לזה.  בזמנו23והוא בסך הכול בן , בתנועת בני עקיבא
הבוגרים רצו שנישאר שם ונבנה . וזה לא היה פשוט, הייתה להביא את הילדים לארץ ישראלהמטרה שלי . עבדתי בכמה בתי ילדים

למרות כל הקשיים הגענו בהתגנבות יחידים . שחלילה לא יגיעו יהודים לארץ,  תפסו כל אוניה-היה הסגר בריטי. את המדינה
בסוף נובמבר או . אנושיים-התעכבנו שם חודשיים בתנאים תת.  ילדים מבית הילדים וכמה מדריכים30-קבוצה של כ, גוסלביהליו



 

). בתחילה קראו לה תנועת המרי העברי אבל השם שונה מסיבות פוליטיות(תחילת דצמבר עלינו על אונית מעפילים כנסת ישראל 
הגענו לחופי הארץ . למצוא כוס יין לקידוש הייתה בעיה. ללא בגדים, ללא משפחה, ללא הורים,  לאוניה התחתנולפני שעלינו
וגירשו , עלינו בחיפה על אוניות בית סוהר מוקפות בגדר תיל. ניסינו להתנגד אך ללא הצלחה, היה מאבק. י הבריטים"ונתפסנו ע

הגענו . גנות למופת עם כל התנאים הנוראיים האלוואנחנו הגבנו בהתאר, המטרה של הבריטים הייתה לשבור אותנו. אותנו לקפריסין
הכול היה . חמש ביום למדנו-ארבע. שהיו מאורגנים בכיתות,  חניכים300-היינו למעלה מ" כפר הנוער הדתי בקפריסין"לארגון 

. ן בכל הכיתותלימד חשבו, כמוני, מי שהספיק ללמוד חשבון. ילדים צעירים, כל זה היה בכוחות עצמנו. קדוש והכנה לארץ ישראל
השיטה של הבריטים הייתה . חיינו חיים עם תוכן ושמירת מצוות. לימד לימודי קודש בכל הכיתות, מי שהספיק ללמוד קצת בישיבה

החליטו לשחרר קודם את הנשים , כשהגיע התור של האוניה שלנו. ומי שנכנס ראשון יצא ראשון,  מעפילים750לשחרר כל חודש 
 120-עלינו כ. אני הייתי אז בהריון. במקום שלושה מקומות תפסו רק שניים. הריון כדי לחסוך לזוג שעולהבחודש שמיני ותשיעי ל

 אני -אנחנו היינו בני מזל. ארבע לידות-וכל יום היו שם שלוש, היינו במחנה עתלית. נשים על סף לידה ועדיין לא שיחררו אותנו
  . אפילו שנתייםאבל יש אנשים שהיו, הייתי בקפריסין שבעה חודשים

   
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
יום אחד מצא אותנו . ל מהעיר שלו"בעלי הכיר שם חברים עוד מחו. הצטרפנו לגרעין קיבוצי, מיד אחרי שהשתחררנו מהבריטים

. ולא היה לנו דבר, היינו עולים חדשים עם תינוקת. והוא הציע לנו ללכת לסמינר מדריכים של עליית הנוער, ית הנוערשליח של עלי
. שוב היינו תחת הפגזות. פרצה מלחמת השחרור, שבועיים לאחר ההגעה. הגענו לסמינר מדריכים של עליית הנוער בירושלים

כי לקחו , הלימודים לא היו פשוטים. ל הלול נפגעה מרסיס אבל התינוקת לא נפגעההרגל ש, בעת הפגזה, יום אחד. התינוקת חיה בנס
. המרצים הרגילים לא יכלו להגיע. ירושלים הייתה במצור. היו מצבים קשים שלקחו אותם לשבועיים. את הגברים מדי פעם לשמירה

 היו .אז יצאנו לחופשה,  עד להפוגה הראשונה-ןחפץ חיים ויבנה לא יכלו להפגש עם המשפחות שלה, פתח תקווה, תלמידות מהשפלה
שניסו " מחלקת ההר"אחד מהצוותת נהרג ב. אחד המרצים שלנו נהרג בשיירת הדסה בדרך להר הצופים. גם קורבנות מהסמינר

עולים ה בהדרכה לנוער "בסיום הסמינר סידרו אותנו בכפר הרוא. ה התארגנו ויצאו מהסמינר שלנו"שיירת הל. להגיע לגוש עציון
 בינתיים נולדה בתנו . הצטרפנו למושב תקומה בנגב-  החלוציות בערה בדמנו- איכשהו הדברים התגלגלו. עבדנו שם שנתיים, חדשים
. מ להשלים תארים שלא היו לנו"ע, כל הזמן אני ובעלי למדנו. אחר כך בדירה קטנה ואחר כך רווח לנו, בתחילה גרנו בפחון. השניה

והתחלתי ללמד אותם , 6-12בגילאי , היישר מהאוניה,  ילדים תוניסאים30בשלב מסוים קיבלתי . ניינתאבל מע, עבודה לא קלה
והישוב צמח , הייתה לנו תקופה של פריחה ותקומה, היינו עשר שנים בתקומה. לאט לאט השלמנו בעלי ואני את הלימודים. בכיתה
מתקומה עברנו לאבן . על שם אביו של בעלי) אברהם( זכינו לבן ,לפני שעזבנו. אחר כך החלטנו לעזוב מסיבות אישיות. מכלום
בסופו של דבר . כי היה לנו טוב באבן שמואל, בהתחלה מאוד התנגדתי. מסיבות שונות המפקח הציע לנו לעבור לשפיר. שמואל

מה שאפיין . לתי מלגה לשנתייםקיב. )דניאל(פה נולד לנו בן נוסף . ומאז אנחנו פה, באנו למרכז שפירא 1963ובשנת , נענינו להצעה
ך בארץ עד "לא למדתי תנ, היה חסר לי הרבה ידע. לקח לי הרבה זמן להגיע להסמכה.  שכל הזמן למדנו במקביל לעבודה-את חיינו

בין לבין .  מתוך יעוץ בחטיבת הביניים62יצאתי לפנסיה בגיל . בעלי למד ביולוגיה ועבד בתור מורה לביולוגיה מספר שנים. אז
  .וגם סבא וסבתא שלי זכו להיות קבורים בהר המנוחות. גיעו לארץ הורייה
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