


  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .ובאמת לא היה חסר כלום,  דנטיסט טכנאי שינייםאבא שלי היה. בורגנית- נולדתי בבודפשט למשפחה זעיר

  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 /ון יהודיארג/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

קחו אותם לצבא כי אם למחנות לא ל.  כשלקחו את אבי למחנות עבודה של היהודים1942הילדות היפה הזאת נגמרה בנובמבר 
  .כפיה

לקחו אותם לאוקראינה . והנשק שלהם היה מכוש וטוריה,  לבוא עם הבגדים שלוכל אחד היה צריך, אפילו בגדים לא נתנו להם
  .כולל אבי, ומשם המון לא חזרו, לפנות שדות מוקשים ולבנות שדות תעופה

וההונגרים אמרו לכל היהודים , הסיפור ששמעתי אחרי המלחמה מהחברים שלו שהיו איתו הוא שהרגליים שלו קפאו בגלל הקור
  .והוא נורה למוות, אבל בגלל הרגליים הקפואות אבי לא יכול היה לרוץ,  בשבי שהם יכולים לרוץשלא רצו להיות

  .אנחנו קיבלנו הודעה מהצלב האדום ההונגרי שאבי נעדר ולא יודעים את הסיבה
  . וזקניםנשים,  אלה ילדים ככה שמי שנשאר70 ועד גיל 17באותה התקופה לקחו את כל הגברים היהודים למחנות האלה מגיל 

  .היום שבו הגרמנים כבשו את הונגריה, 19.3.1944וככה חיינו בלי אבא ובלי פרנסה עד 
על השערים שלהם היו מגיני דויד ". בתים מסומנים"יומיים אחר כך גירשו את היהודים מהבתים לאיזור של בתים שנקראו 

  .ואז התחילו גם להכריח לענוד טלאי צהוב על הבגדים, צהובים
  . ארבע משפחות בדירה–שלוש , לבתים האלהנכנסנו 

  .מהבתים) היהודים(באותו הזמן ההונגרים הכינו את הגטו לקליטה של כל האנשים 
תמיד , ואז גם הילדים יכלו לצאת החוצה בשעות האלה, ונתנו ארבע חמש שעות לקנות מצרכים, ברוב שעות העוצר היום היה עוצר

  .עם טלאי צהוב
  .כי הגברים לא היו, ת המזון היה מאוד קשההמצב הכספי וגם מבחינ

  .דברים אלמנטריים לא היו וזה לא היה אכפת לאף אחד, תרופות
וגם הגבלת זמן לקנות , ליהודים נתנו חמישים אחוז מהתלושים האלה, בתקופת המלחמה בהונגריה כולם קיבלו תלושים לאוכל

תפסה את ) פאשיסטית נאצית( נגרית נפלה וקבוצה קיצונית כשהממשלה ההו , 15.10.1944ככה התנהלו הדברים עד , אוכל
  .השלטון

אוי ואבוי , "ידיים למעלה"אמרו , נכנסו לדירות, הלכו לבתים עם הטלאי הצהוב, "צלב החץ"הם נקראו , עוד באותו היום הם באו
  .ואמרו לרדת למטה, למי שהוריד את היד

  .בר לא צריכים לקחת שום דבררצינו לקחת איתנו חפצים והם אמרו שיהודים מתים כ
  .זהו זה. אז חשבנו שזה הסוף, הורידו אותנו למטה לחצר גדולה עם ידיים למעלה והעמידו אותנו עם הפנים אל הקיר

  .אני אספוג את הכדור ואתה תצא חי ותברח, אם יורים, אתה תלך קדימה ואני א לך אחריך, אמא שלי אמרה לי
  .נו לגטו שהיה מוכן לקליטההובילו אות, למזלינו לא ירו בנו

  .אבל הגטו היה כל כך צפוף שזה קשה לתאר
  .בתוך הדירות כבר לא היה מקום אפילו בעמידה וישנו בחדר המדרגות, היה קר מאוד, כשהובילו אותנו היה לילה

  .אבל לא היה מה לאכול, אפשר היה בגטו לרדת למטה
  .מקליפות של תפוחי אדמה אכלנו הכל

  . ללון בו זה לקח זמןעד שמצאנו מקום
  .לא שום דבר, לא אכל, בלי תנאים סניטריים, התנאים היו לא תנאים

ובחורה שחשבנו שהיא המזכירה , קצין הונגרי ואזרח שלא ידענו מי הוא, אבל ראינו שמדי פעם יש איזו קבוצה של שלושה אנשים
  .שלו

  .שגריר שודיה, הם הלכו לראשי הקהילה ואחר כך נודע לנו שזה היה ראול ולנברג
  .בגטו, הם הצליחו להכניס מעט מזון על מנת שאנשים לא יתפגרו שם

אמא שלי ,  לדנובה ויורים בהםהתחילו להוציא יהודים מהגטו והשמועות עברו מפה לאוזן שהם לוקחים אנשים" צלב החץ"ברגע ש
  .חיפשה כל פתרון וגם מצאה

קיבלנו כאילו , סידר שכונה של מבנים מוגנים, בניסיון להציל כמה שיותר יהודים, וראול ולנברג, לשודיה היתה חסינות דיפלומטית
השגרירות השודית הכניסה קצת מזון עד שנודע לנו , הצפיפות היתה גדולה כמו בגטו .אזרחות שוודית ועברנו לשכונה הזאת

  . השוודית ובבתים המוגניםלא מכיר יותר בחסינות" צלב החץ"ש



אני לא יודע מאיפה היתה לה , אמי, לא ראינו אבל שמענו את היריות ואת הצעקות, ושוב התחילו להוציא משם את היהודים
שעלו לא מעט כסף באמצע הלילה , ועם התעודות האלה, השיגה באמצעות אחד הקרובים נירות של תעודות של נוצרים, התושיה

  .מן מרכז קליטה של פליטים מערי השדה, והלכנו למקום" מוגניםבתים ה"התגנבנו מה
שגדלה , אמא, את השם הפרטי השאירו לי, שם המשפחה החדש שלנ היה שיפוש, איך הגענו ומאיפה, מילאנו שאלון, הגענו לשם

  .ה אמיןכדי שזה יירא, שונה מהמבטא ההונגרי של בודפשט, באחד מהמקומות הרחוקים האלה לימדה אותי את המבטא
  .אמא שלי היתה בשלנית מצויינת והיא אמרה שהיא טבחית, שאלו מה אמא שלי יודעת לעשות ואיפה היא רוצה לעבוד

  .ושכשיהיה ביקוש לטבחית יקראו לנו, אמרו לנו לחכות בצד
  .בינתיים נכנסה אישה אלגטנית מאוד שבאמת חיפשה טבחית

  .אל הבית שלה, ואז נתנה כתובת לאן להגיע שאלות היא שאלה אותה כמה, הראו לה את אמא שלי
  .אבל הגענו, התחבורה היתה לא מסודרת, הגענו לשם

בבודה גרו העשירים . בודה זה הצד ההררי ופשט זה הצד של המישור. ופשט, בין נהר הדנובה בודה, בודפשט מחולקת לשני חלקים
  ".עמך"והאריסטוקרטים ובפשט ה

  .טירה ענקית עם שער וגן ופרחיםכשירדנו מהאוטובוס ראינו לפנינו 
  . ונכנסנו פנימה)שזה היה מאוד מיוחד וחדשני אז(היה אינטרקום , שאלו מי אנחנו, בשער, צלצלנו בפעמון

  .נאמר לנו שהכניסה למשרתים היא מלמטה
שלי היתה אמא , היו אז שמונה משרתים, שם קיבל אותנו אב הבית שהציג את עצמו כאחראי על כל המשרתים, עברנו אליה
  .התשיעית

היו מניחים עליו , מחובר למעלית, היה שולחן הגשה באמצע, המטבח עצמו היה אולם גדול, החדר של הטבחית היה צמוד למטבח
  .ישר לסלון, את האוכל והכל היה עולה קומה למעלה

לא כאחד , י באופן טבעי לגמריאבל הם התנהגו את, ולהם היו מורים פרטיים משלהם, בן ובת, היו לזוג שגר בטירה שני ילדים
  .ושיחקנו ביחד, המשרתים

אתם יכולים להיות אצלי בטוחים שלא , נראה עליכם שאתם יהודים:"ובעל הבית קרא לאמא שלי ואמר לה ככה, לא עבר הרבה זמן
אני , פש אצליבאים לח" צלב החץ"כש, וככה, כדי שלא ידבר, נמסור אתכם אבל אל תספרי לילד שלך שאני יודע שאתם יהודים

  "יכול להגיד שאין אצלי יהודים
אין לכם מה לחפש  '"צלב החץ"בעל הבית היה קצין בדרגה גבוהה בצבא ההונגרי ובאחת הפעמים שמעתי שהוא אומר לחיילים של 

  .'אין פה יהודים אז אל תחזרו לפה שוב, פה
  .היה מגיע לקהילה להביא אוכל עם ראול ולנברגואז גיליתי שזה היה הקצין ש, הוא היה קצין הספקה ראשי של כל בודפשט

  .והתנהגו איתנו מאוד יפה, הוא באמת לא סיפר לילדים ולאף אחד מי אנחנו וגם לא ליתר המשרתים
כשעמדנו מתחת לעץ האשוח עם יתר הצוות ועם בעל הבית , אנחנו מסביב שמענו את התותחים של הרוסים ובערב חג המולד

של אמי , מקלט כמובן לא היה אבל המטבח והמגורים שלנו, הוא כסח כמה עצים ונפל בחצר של הבית, ןומשפחתו נפל הפגז הראשו
והמשרתים ובעלי הבית עם הילדים , ליד המטבח, והקצין הורה לכולם לקחת מזרנים ולרדת לישון למטה, היו במרתף למטה, ושלי

  .ישנו מאותו היום למטה
חשמל לא היה וגם זרם המים , הצטמצמנו עם המזון, רות שהוא היה קצין הספקה גבוהולמ, אי אפשר היה לצאת בגלל ההפגזות

  .נפסק
  .ובמקום תאורה היו נרות ופנסים, ומזה עשינו מים,  בעיה כי היה שלג בחוץעם המים לא היתה

 היה רופא בערך .אחת המשרתות היתה בהריון ובדיוק בהפגזות הכי חזקות היא כרעה ללדת ואף אחד לא ידע איך לילד אותה
יש לכם תפקיד "בעל הבית קרא לבן שלו ולי ואמר , לא היה חשמל ולא טלפונים, קילומטר משם והיינו צריכים להזעיק אותו

  ."להוציא אותו מהבית ולהביא אותו להנה, להגיע לרופא , עכשיו
  .ילד את המשרתתבאמת הגענו בשלום אליו הביתה וסיפרנו מהמצב והוא יצא ובא איתנו בריצה שפופה וי

  .מגיע לך משהו בתמורה, והצלת אותנו, באת, ובעל הבית אמר לו
  .וקופסת גפרורים, נרות , השכר שלי יהיה בקבוק מים, והרופא אמר לו ככה

  .ליוונו אותו בחזרה וחזרנו לבית
והיתה , וקו הגנה,  שוחותעשו, עד שהרוסים נכנסו ובגן לפני הבית הגרמנים התחפרו, המצור נמשך בערך חודשיים על בודפשט

גירשו את ,  כבשו את בודפשטשהיו מאוד פרימטיביים, תחלופה בין הצבא הרוסי לצבא הגרמני עד שבסוף החודשיים האלה הרוסים
  .הגרמנים ודהרו הלאה לכיוון וינה

  .  אבל הונגריה כבר במרץ היתה נקיה מגרמנים45המלחמה נגמרה במאי 
אמא שלי אמרה לו שאם הם , ואמרנו שאנחנו רוצים לחזור לבית שלנו,  בעל הבית וסיפרנו הכלאחרי שהכל נהיה שקט הלכנו אל

  .שלא יהססו לפנות אלינו, ליהודים, אחרי הכל, בגלל שהם עזרו, לתיעוד ועדות, צריכים אותנו
  .הם לא פנו אלינו

  .בגלל שהם היו משפחת אצולה, בחקלאותהתברר לנו אחר כך שהקומוניסטים הגלו אותם לאיזה כפר ושם אילצו אותם לעבוד 



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

  
, והכיר את הדירה,  שהיה דוורחזרנו לדירה שלנו שהיתה תפוסה עם כל הרהיטים והחפצים שלנו על ידי גוי, 13הייתי אז בן , נגמרה המלחמה

  .היא מצאה חן בעיניו
  .כי הוא הכיר אותנו ולא חשב שנחזור, הוא פתח אותה והיה בשוק, דפקנו בדלת

  .אבל אמרנו שנביא את הרוסים והוא עזב, הוא לא רצה לפנות את הבית
  .המצב הכלכלי אחרי המלחמה היה גרוע מאוד
היא היתה , אבנים למצתים, נרות, בכפרים היו חסרים גפרורים, צרכי מזון בין בודפשט לערי השדהאמא שלי היתה מחליפה בין מוצרי יסוד ומ

, ומחליפה אותם במצרכי מזון שלא היו חסרים בכפרים ולא היו בבודפשט, שמה תיק על הגב ונוסעת ברכבות למעלה על הגג כי לא היה מקום
  .תפוחי אדמה, ירקות, בשר

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

שירתתי , ל" התגייסתי לצה1950- למדתי בבית ספר וב, הייתי בקיבוץ כפר מנחם,  עליתי ארצה במסגרת עלית הנוער17בגיל 
  .זה היה כמו בית בשבילי,  בבסיס שאחוז גבוה בו היו הונגריםהוצבתי, והונגרי במוצאי, בגלל שהייתי חייל בודד, שנתיים

  .אשתי, שם הכרתי את לאה
  . התחתנו1954ב

  .וזה היה מאוד מרגש, אשתו של המפקד שלי הכינה לי עוגה, אני זוכר שכשהיתה לי יום הולדת
משם , מחלקת שירותי חירוםואחרי שהשתחררתי התחלתי לעבוד בעירית אשדוד כמנהל ,  שירתתי בצבא קבע1956-1975בין 

  .1991יצאתי לפנסיה ב
  .המושב בו אני גר, במזל טוב בעוד חודש יהיה הדור החמישי בכפר מרדכי, הנין שייולד

  .הדור הראשון הוא אמה של לאה אשתי
היא , הרוסים כבשו מחדש את הונגריה ועלו עם משטר קומוניסטי קיצוני,  ברחה לישראל1956וב, אמא שלי נשארה בהונגריה

  .חיתה פה שני ואז חזרה להונגריה
  .אחר כך היא ביקרה פה פעמיים לזמנים קצובים
  .1980אני נסעתי בפעם הראשונה לבקר בבודפסט ב

לחפש את , דפקתי על כל הדלתות, היא היתה מחולקת לדירות, שם גרנו אמי ואני, הלכתי אל הטירה של הקצין . זכרתי הכל
  .המשפחה של הקצין שגרה שם

הוא פתח , הלכתי אליו הביתה ודפקתי בדלת, חת הדירות פתח את הדלת מישהו שהסביר לי בדיוק איפה הבן של בעל הבית גרבא
  .ומאז אנחנו בקשר הדוק, התחבקנו,  ומיד זיהה אותי

  .ההורים שלו קיבלו אות חסידי אומות העולם
  . שניםנישאה ליהודי ונפטרה לפני כמה, אחותו של החבר שלי, הבת של הקצין

  .בגלל שהם היו בני אצולה לא נתנו להם ללמוד ולהתקדם, הבן עבד כל השנים במכניקה עדינה
  .בכל פעם שאני נוסע להונגריה אני מביא להם מתנות
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