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  Budapest בלועזית

 
  הונגריה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

 אקדמאי

   :המלחמהמקצוע לפני 
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                )ור ושם הארץשם העיר או האז(
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    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                 בודפשט  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   1944: תאריך השחרור

 
  ציין את שמו ריםבמידה והיית במחנה עקו

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  בודפשט

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  לשלושה חודשים 55מחנה 

  :עליה שנת

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  דולורס, גיבורי גוש עציון



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /ראנא ספ

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

למדתי  ,ס יהודי"הלכתי לבי בילדותי. גדלתי בבודפשט. בן למשפחה מצאצאיו של רבי חיים ויטל, בעיר פשט 1926נולדתי בשנת 

אחר ת ספר שנה אחת למדתי בבי. 'בכיתה דללמוד רק רגיל התחלתי  בבית ספר. אבל לא הבנתי את שאני קורא, לקרוא בעברית

  . אבי נפטר 8ובגיל ביאנוש הלמה 

יחיד לאם  הייתי בן .שנים 3למדתי שם . באויפשט, מכונאי בית דפוס –הלכתי ללימודים מקצועיים  16בגיל ו כיתות 8סיימתי 

אבל כשהחלה האנטישמיות להורים שלי היה דוכן למוצרי חלב בשוק  .הייתה לי אחות חורגת מצד אבאו שנישאה בנישואים שניים

עם תחילת לימודי המקצועיים לא נשארתי  .אמי בנתה בית בעיר שנקראת ארד .ת החנות ועברו ליישוב אחרא נאלצו לסגורהם 

 .אך הייתי מבקרם בסופי השבוע, לגור עם הורי

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , תבמחתרפעילות 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

  

יסתי למחנה עבודה הונגרי שפעל בחסות גו. 18התגייסתי לעבודה אף כי טרם מלאו לי , וחצי 17ותי בן בהי, 1944בשנת 

כך שלא היה מה , למזלי לא היה לי רכוש. סיםרכושם של המגוי ר הונגרי שעבד עם הנאצים וגזל אתבהיפיש היה משט. הנאצים

   .אך השארתי אותו אצל אמי, כאשר התגייסתי היה לי כסף. לגזול

בקטשקמט עבדנו בסידור מסלולי שדה התעופה הצבאי לאחר  .לאחר כמה ימים העלו אותנו לרכבת ולקחו אותנו לקטשקמט

עשינו שם  .סמוך לעירשנמצא ישנו בצריף . אך אוכל היה, לה עבודות כפייה אמנםהיו א .שבעלות הברית הפגיזו אותו שוב ושוב

בגדי נקרעו וביקשתי מהאחראי ההונגרי . אך לא היה לנו די חומר לבנייה, אני ויהודים נוספים, עבודות בנייה של שדה התעופה

מאז , בדיעבד. לא מצאתי בו את הורי ,ריקבשובי הביתה היה הבית  .לחזור הביתה לקחת בגדים קיבלתי אישורו בגדים אחרים

  .גיוסי למחנה העבודה לא ראיתי אותם עוד

ימים חזרתי לקטשקמט  3אחרי . הוא נתן לי בגדים. ייסיפרתי לו את קורותו ,לחנות של הדוד שלי, געתי לבודפשטמאויפשט ה

. הרומנים השמידו את המטוסים. עופהמטוסים גרמנים מרומניה לשדה הת 2בהיותי בבודפשט הגיעו . לעבוד בשדה התעופה

ידעתי שהורגים יהודים ויכולתי לשער מה עלה  .אך קיבלתי תשובה שהכתובת לא קיימת, בשדה התעופה כתבתי מכתב להורי

. לימים גיליתי שאמי שהתה בגטו בהונגריה .שיחד עם בני דודו של אבי הגיעו ליאנוש הלמה, אחים 5לאבי היו . בגורלם של הורי

כך סיפרה , היא ככל הנראה נספתה באושוויץ .טו לכיוון אושוויץ או לכיוון הדנובה או לגאיות ההריגהאת הג היו מפניםיום בכל 

   .אחותי כאשר פגשתי בה לאחר המלחמה

עבודה  –שם סידרנו מסילות רכבת . מחנה עבודה נוסף שניהולו היה הונגרי, הייתי כחודש בקטשקמט ומשם עברתי לסולנוק

 .משם גנבתי משלוחי מזון שנשלחו לחיילים. בו יכולתי להתלבש, היה שם ביתן דואר צבאי. קשה מאוד פיזית

  … במלחמה אסור היה לבכות או לפחד

  



 

הגשר עליו  .שמענו שהרוסים מתקרבים ושלוקחים את היחידה שלנו לגרמניה דרך בודפשט ברכבת. הרבה זמן לא הייתי בסולנוק

 אני לא עובר את גבול, אמרתי, כך כך או. רדת מהרכבת בבודפשט בשביל לברוח אל הדוד שלירציתי ל. עברה פוצץ הרכבת

   .18כמעט , 17הייתי בן . 13.10.1944 –היה ב  זה .הנהר

 .הישאר אצלי בחנות, עכשיו הזמן לברוח מהצבא –הדוד אמר לי ). מ משם"כחצי ק(החנות של הדוד שלי לא הייתה רחוקה 

. אך לדוד שלי היה, אסור היה ליהודים להחזיק רדיו. הרבה ברחו. בת והלכתי אליו מבלי שאיש ישים לבלקחתי את דברי מהרכ

שמעתי זאת ברדיו . הרגו אותו –אחרת . לא פגעו בו, שעות מרגע הבריחה 24מי שברח ותפסו אותו תוך  –בהונגריה היה חוק 

מחנה שהיו בו  –לנו הייתה לעשות סדר במחנה בבודפשט העבודה ש .ריכוז בבודפשט של מי שברחו מהצבאועל כן הגעתי ל

  . נו שםניקיואנחנו  סוסים פעם

 .לבסוף לא עבדנו שם אך, הלכתי יחד עם עוד נער יהודי .למשרד מי שיודע לעבוד בבית דפוס שייגששיום אחד אמרו ברמקול 

קצינים  שניבוקר הגיעו עשר ב שעהב. הלכנו ברגל מטטרזל בבודפשט לבית כנסת שנמצא בארנאוט על יד מחנה צבאי גדול

וסים ועגלות לצורך הבאת לקחנו ס, הגענו לאורווה. הלכתי עם הקצינים. הונגרים וביקשו שני יהודים לבניית ביצורים למחנה

עצרנו ליד הבית של  .בעזרתו קניתי לחם מאיזו מאפיה סמוכהו תלוש ללחם מלפני כןהיה לי . לא נתנו לנו אוכלו ,הביצורים

  . וחזרנו למחנה, שומן חזיר - בשפקמילאנו את העגלה . משפחת הקצין והוא אמר שיביא לי משהו לאכול

הרגשתי שהקצין יכול לעזור . שיחקתי והפסדתיאך  ,להמר וכך להרוויחו רציתי להצטרף. שיחקו משחק קלפיםכשחזרתי הקצינים 

. הקצין אמר לי שלא אעשה זאת. לא באמת התכוונתי לכך -בכדי שיעזור לירק , אבדאני הולך להתשפניתי אליו ואמרתי לו  .לי

 ,הקצין, העם הבן של שדיברההייתה שם אישה מלאה שאמרה לי . נכנסנו לבית הקצין. למחרת הלכנו שוב עם העגלה והסוסים

איתה  אחותו של הקצין הביאה .וההסכמתי והתחלתי לעבוד באורו. םמוכן לעבוד בשביל אהיההמחנה אם מ יהוא יוציא אותו

  .משכורת בשבילי כעבור שבוע

ההונגרים . האישה הציעה שאוביל את העצים בשבילו .אחרי כמה שבועות הגיע שוטר שביקש לקחת עגלה בכדי להוביל עצים

להגיע לחצר  האישה שמעה ששוטרים הונגרים הולכים .אבל אני ניצלתי כי חייתי במעין מסתור, הרגו את היהודים בבודפשט

, פגשתי מישהו שאמר לי כי ידאג לי ולקח אותי למקום אחר, אז ברחתי משם. שידעו כי נמצאים אצלה, שלה בשביל להרוג יהודים

. קיבלנו כיכר לחםעבור העבודה . ניתנה לי עבודה של הובלת פחם לבית חוליםו שםעבוד להוא אמר לי . לאורווה של איזה מחנה

  .גנבנו את הפחם

ם הרוסי .אני ראיתי זאת. מתחתיו זרקו את גוויות היהודים שהרגוו ו לבנות בגלל הקרח של עונת החורףם גשר שלא סיימש ההי

הלכתי . כך שהייתי שיכור מכדי להתנגד, שתיתי לפני כן יין שמצאתי במרתפי החנות של דודי .תפסו אותי ולקחו אותי לאויפשט

מן שתרגם היה שם מתורג .לקחו אותי למנהל ששאל איך הגעתי. תי היהודי היחידבו היי, מ עד שהגענו לאיזה בית"ק 9ברגל 

חבאה במפעל של הקונדיטוריה ואחד המשפחה שלו הת. חזרתי לבית דודי. אמרו לי שאני משוחרר. מרוסית להונגרית ולהיפך

לא  ר לושהכיר את אביו ואמשם היה מישהו , לקחו את דודי לגסטאפו .הלשין עליהם כי רצה להרוויח את המפעל העובדים

   .עם שחרורו חזרו לביתםו הם היו יום וחצי בגטו עד ששוחרר .להתנגד

שסיפרה לי כי , פגשתי את אחותי החורגת. עזרתי לו להפעיל את החנות מחדש. אני השתחררתי בערך ביום בו הדוד שלי חזר

התפרנסתי ממכר , ם שלאחר המלחמה חייתי בבודפשטבשנתיי .היא נספתה באושוויץככל הנראה טו וכי עברה יחד עם אמי לג

  .בשוק השחור

  

  

  



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

  

תובת ומאחר שאלו אותי אם יש לי כ. יום אחד לאחר המלחמה תפסה אותי המשטרה הקומוניסטית המקומית ברחוב בבודפשט

המשכתי . אני יוצא מהונגריהו שםאני לא נשאר שאמרתי . לא רציתי להיות קומוניסט. ימים בכלא 10- ולא הייתה לי שפטו אותי ל

כפר , עברתי הכשרה באנטש. הנוער הציוניעד שפגשתי חבר שהציע לי לעלות לארץ עם , להתפרנס עוד קצת מהשוק השחור

 .לא ידעתי עברית עברית .דיברנו שם הונגרית ,בהונגריה

אבל לא היו לי כתובות של בני משפחתי , ב"לפני ההכשרה חשבתי להגיע לארה. כמו בקיבוץ, עבדתי כעגלון, שם שנה נשארתי

. לארץאחרי ההכשרה עליתי  .אך לא ידעתי האם הגיעו והיכן בדיוק הם נמצאים, ידעתי שהייתה לי משפחה שיצאה בכיוון זה. שם

מכרתי . מצאתי את התכשיטים של אמי בבודפשט ושמתי אותם אצל דודי. לא היו לי בגדים שובויוון בודפשט יצאנו מאנטש לכ

 .אותם וקניתי תמורתם בגדים

יגיע לאוזני המשטר שמא זה , פחדתי לספר לו שאני עוזב את הארץ. בבית הספריום לפני כן פגשתי בחור שלמד איתי 

 18 בילינו .משם לאיטליה, מבודפשט הגענו לאוסטריה. יחד עם הקבוצהבמשאיות בדפשט באותו לילה עזבתי את בו .הקומוניסטי

איתה ש העבירו אותנו לאונייה בריטיתו הבריטים תפסו אותנו באמצע היםאך , משם הגענו לכיוון חיפה. יום בביאלה שבאיטליה

 .  וולא החזיר. תמונותה, הכתובות, לקחו לנו את הניירות. המשכנו עד לנמל חיפה

כל השאר היו נשים  ,הייתי הבחור היחידי בקפריסין. 55משם לקחו אותנו לקפריסין למחנה עקורים מספר . בחיפה היינו יום אחד

 .הצטרפתי לשורות הילדים שנשלחו לשם כך. 16הייתה לי תמונה מגיל ו בריטים ביקשו תמונות עבור העלייהה. וילדים

  . 20בן הייתי אז . לארץ כמה ימים לפני הכרזת המדינהומשם הגעתי  חודשים 3בקפריסין הייתי 

  

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

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

שם סידרתי , במטבח שמו אותי. שפת הים הייתי בבית עולים על. משם המשכתי לנתניהו עתי באונייה דולורס לנמל תל אביבהג

אמנם אני . קבוצה של ציונים דוברי הונגרית היינו שם. שם עשו לנו הכנה לקיבוץ, מנתניה עברתי לרחובות .מתקן לבישולאת ה

יחד , םלצאלי, אז הורידו אותי לנגב ,זה היה בתקופת הפדאיונים והמלחמהכל . לא הייתי ציוני אבל שמו אותי בקבוצה של ציונים

  . אני עבדתי כנהג בלי רישיון. נשואיםכבר שנים וחמש רובם היו מבוגרים ממני ב .להתגייס לצבא, עם שאר הגברים

 שניבדרך . להביא להם לחםכדי מצאלים לקלטה הראשון שבו הייתי צריך להגיע : בהם" הלכתי"שכמעט , מקרים קשים 3היו 

הם . טייס אחד ויורה אחד –ספיטפיירים שהיו כי על המטוסים 'יריתי עם רובה צ .מקהצלחנו להתחו מטוסים מצריים באו וירו עלינו

לקחנו ביצורים לאחד הקיבוצים . ענק ממש, רכב משא גדול יותר מקומנדקר ,נסעתי על סיקספילרהשני אירוע ב. נעלמוו ברחו

 שני. דתי קרוב לצאלים ועליתי על מוקשבדרך חזרה יר. היו טרמפיסטים שנסעו איתנו לחופש. הורדנו את הביצורים .בדרום

עד  את הגלגלים והמשכנו לנסוע החלפנו. אבל גם להם לא קרה כלום, "עפו" אנשים שאיתיה. אך לי לא קרה כלום נהרסוגלגלים 

הוא . ך שוב עליתי על מוקשבדרו מכוניות ליווישתי היו שם . ציםקיבואחד הלקחתי רופא להשלישי מקרה ב .הגענו לצאליםש

 .אז חזרתי לרחובות ומשם הגעתי לקיבוץ כפר החורש, החליטו שמספיק לי אחרי זה. ונפגעו חוץ ממני" עפו"כולם ו תפוצץה

הגיעה לקיבוץ , שואהגם היא ניצולת , אשתי, רחל. ה ועוד"בפלח ,עבדתי בקיבוץ בעבודות שונות. שנים חייתי בכפר החורששלוש 



 

השידוך . רחל אמר לי עוד לפני הגעתה שרחל צריכה להגיע ארצה והתכוון לשדך בינינואחיה של  .ביוני התחתנוו 1949בפברואר 

בשלב כלשהו נמאס לה . מנדבים אותי כל הזמן לכל מיני עבודות ללא תמורה כספית, רחל הרגישה שמנצלים אותי בקיבוץ. עבד

 .והיא החליטה שעלינו לעזוב את הקיבוץ

, הקמתי משתלה בין להבות הבשן לנאות מרדכי. אני כאן) 1952שנת (ומאז , מונההדוד של אשתי סידר לי עבודה בקריית ש

הייתי נהג , הובלתי לחם לאיזו מאפיה במשך תקופה. בניתי הרבה בגליל מטעם המועצה האזורית. הייתי מבין מייבשי החולה

לחמתי במלחמת ששת . י הגלילמכרתי והובלתי את הסחורה של פר, אז הפכתי לעצמאיו 1966במשתלה עבדתי עד  .אמבולנס

 .אני הפסקתי לשרת במילואיםו משם עניין השירות עבר לבתי היחידה יעל. גוייסתי כנהג בדרדרהכש הימים

  !אבל לא הייתי מחליף את הדת שלי, עברתי דברים קשים כיהודי

 .הצלחתי לצאת ללא שריטה, על אף כל מה שעברתי, איכשהו

  
 

  אפרת בורכוב :ראיון

 2010מאי , מונהקריית ש

  

  


