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  בלומה פרידר :האםשם פרטי ושם נעורים של 

 
                                                    נירבלטק: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  Nirbeltek בלועזית

 
  הונגריה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

 בית ספר

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  
  

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

  

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

                                                                                       
  ציין את שמו, בגטובמידה והיית 

  

 

   בלועזית
                                                                                                                              

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   גונסקירכן, מטהאוזן, רבנסבריק, אושוויץ

  

  בלועזית
  

                                                                   אוסטריה - לינץ :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

7/5/1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 עתלית

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  הונגריה -נירבלטק

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר

  

  עתלית למשך שלושה חודשים

  :עליה שנת

 
1946 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  הגנה



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /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

  

. סבי היה רב ואבי היה ראש הקהילה. משפחות למיטב זכרוני 70אולי  - לא היו בה הרבה יהודים, הייתה עיירה קטנה נירבלטק

הוא נלקח על ידי , יש לי א ואחות בוגרים ממני והיה לי אח נוסף בוגר שנעלם בערבות רוסיה. 3נשארנו , היינו חמישה אחים

  .שוויץ כולנו הוא הלך עם אבי וסבי למשרפותהיה לי גם אח קטן שכאשר הלכנו לאו. ההונגרים

אחותי ואני המשכנו עם קבוצת בנות . אמי אחותי ואני נשארנו יחד והיינו עוד חודשיים באושוויץ עש שהפרידו אותנו מאמא

. עבדנו קשה כל הקיץ וכל החורף. סחבנו חומרי בנייה ועבדנו עבודות פרך, לפרנפורט מיין ושם עבדנו בבניית שדה תעופה

משם העבירו אותנו למחנה ריכוז רבינסבריק ומשם . כשהיינו שם ביום כיפור הנאצים מאוד כעסו כשצמנו ושפכו לנו את כל האוכל

, היום היחיד בכל התקופה ההיא שהייתי מאושרת היה היום בו בעלות הברית הפציצו את דרדזן. היינו אמורים לעבוד בדרדזן

לקחו אותנו למחנה ריכוז מטהאוזן ושם נשארנו כחודש ולאחר מכן הצעידו אותנו ברגל לכיוון . וכשראינו ושמענו זאת שמחנו מאוד

  .בלינץ הוחזקנו עד השחרור. לינץ

לפעמים אני לא . דברים שלא יאומנו, מורעבים, רבבות בני אדם מעונים. מחנות ריכוז זה דבר שמוח אנושי לא יכול לתפוס

  . ת קרה ואני הייתי שםאבל זה באמ, מאמינה שהייתי בדבר הזה

האוסטרים היו משתפי פעולה . אבל לא היה לנו לאן ללכת ולא היה מי שיתמוך, כשלקחו אותנו מגרמניה לאוסטריה ברחנו בדרך

מתי ואיך מצאה את מודה איננו , את אמי לא ראינו יותר. טובים מאוד ולכן מייד תפסו אותנו והוחזרנו לחבורה בדרך לאוסטריה

  . חברות שחזרו סיפור שראו אותה בחיים עוד כמה חודשים לאחר שגורשנו משם אבל, יודעים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

מחלות אחרות והיינו בבתי חולים של רובינו חלינו בטיפוס הבטן ועוד . כשהאמריקאים שחררו אותנו לא היה מי שיטפל בנו

אותי וחברתה חלו והיו בבית חולים וכאשר הן השתחררו משם קיווינו להשתחרר גם . האוסטרים כאשר המטופלים היו אמריקאים

 אבל הם לא נתנו, בתי חולים וביגוד, כלומר אוכל - אמנם דאגו לצרכינו הדחופים, הם החזיקו אותנו במחנות סגורים. מהאמריקאים

יום אחד . הוחזקנו סגורים במחנות ולאחר תקופה הדבר כבר היה מאוד קשה וכל מה שרצינו היה לברוח משם. לנו את החופש

  .התארגנו בקבוצה כמה בנים ובנות וברחנו

, אך היא רצתה לחזור הביתה ולמצוא את ההורים, היו שליחים מהארץ שהסתובבו ואני אמרתי לאחותי שאני רוצה שנעלה ארצה

אבל הוא , בסתר ליבי קיוויתי שאחי הבכור שהיה ברוסיה יחזור. אבל אני לא האמנתי שזה אפשרי, א חשבה שהם אולי בחייםהי

אחי שמע . לקחו אותו למחנה ריכוז בברגן בלזן ומשם הוא השתחרר, הוא היה במחנות עבודה קשים. רק אחי השני, לא חזר

שמחתי מאוד לראות אותו וסיפרתי לו שאני הולכת למחנה הכשרה . כן ממישהו שאמר שאני חיה והחליט לחזור הביתה גם

למזלנו הגענו . הבית שלנו היה גדול וכשחזרנו גיליתי כי הוא תפוס על ידי המשטרה. לשלושה חודשים ומשם עולה לארץ ישראל

  .ביחד עם חברה של אחותי אז גרנו בבית שלה

היו . בבודפשט הייתי מדריכה של יהודים צעירים ממני. שם הצטרפתי לקבוצה וארגנו לנו לעלות ארצה, אחי ליווה אותי לבודפשט



 

משטרת הגבול כמעט תפסה אותנו , כשהיינו בדרך לכיוון אוסטריה. קבוצות שאספו ילדים ניצולי שואה שלא היו להם משפחות

שם חיכתה לנו אונייה ותוך , כעבור שבועיים התארגנו שוב והפעם לכיוון יוגוסלביה. טואנחנו הבנו שלא נצליח וחזרנו לבודפש

  .עשרה ימים בלבד כבר היינו בארץ

כשהגענו לארץ האנגלים תפסו אותנו ולקחו . אני ישבתי על הסיפון. רק לשבת - לא היה מקום לשכב, איש באונייה קטנה 2800

הוא קפץ לים , על סיפונה גיליתי להפתעתי את בן דודי. ה נוספת בשם החייל העבריבאותו הזמן הגיעה ספינ. אותנו לנמל חיפה

  . הוא היה מבוגר ממני בחודשיים וגדלנו ביחד בבית משותף ממש כמו אחים. ושחה אלינו וכך נפגשנו

  

   י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים, שהקמתהמשפחה , פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  

. את בן דודי שלחו למקווה ישראל. האנגלים לקחו אותנו למחנות מעצר בעתלית ואחרי שלושה חודשים השתחררתי עם קבוצה

 התארגנו לקבוצה שרוצה הלקים התיישבות אבל המוסדות לא נתנו לנו להקים קבוצה חדשה וצרפו אותנו לקיבוץ בארות יצחק

ביולי  15ב. נשארנו שם לאורך כל מלחמת השחרור כשהיו הפצצות והפגזות. היכן שממוקם היום היישוב נחל עוז, שבשערי עדה

ובעלי נפגע בשתי העיניים אך נותרו , שני לוחמים נפצעו והתעוורו. היה קרב נוראי ובו נהרגו עשרים איש ובעלי נפצע קשה 1948

לפני מותו עוד . חברים ממקווה ישראל העבירו לבארות יצחק לסייע בלחימה והוא נהר שם את בן דודי ועוד. לו שרידי ראייה

  .היינו מאוד קרובים, הספקתי לבקר במקווה ישראל

הגענו יחד . 1946וגם הוא הגיע ב, הוא היה הראשון שנכנס לקפריסין וגם הראשון שיצא משם. במישור, יהודה, הכרתי את בעלי

  . ו לנו שני חברים שהם רוצים להתחתן והתחתנו כולנו ביחדלבארות יצחק ושם הודיע

עד שנכנסתי , היינו לוחמים מהשורה, לימדו אותנו להשתמש בנשק, הכשירו אותנו. ח מהיום שעלינו"יהודה ואני היינו חברי פלמ

רצו לתת להם . בעינייםלשם אספו את כל מי שנפגע , לאחר המלחמה בעלי היה במעון של עיוורים בכרמל צרפתי בחיפה. להריון

. אני נשארתי עוד תקופה בקיבות כי הייתי בהריון ובהמשך ילדתי את בתי הבכורה. טיפול אבל לא היו הרבה סיכויים שירפאו

בעלי ועוד שני . גרנו בכרמל צרפתי. יהודה רצה לחזור לקיבות אבל אני הבנתי שזה כבר לא התאים באותה תקופה ועברנו לחיפה

שנה עד שאחד מהם נפטר ואז המשיכו בעלי  30הם עבדו כ. בית חרושת למטאטאים בחיפה ברחוב שבו גרנו עיוורים הקימו

גם כאשר החלו להביא , כל זה נמשך עד מלחמת ששת הימים. בהמשך כשבעלי חלה הם בגרו את המקום לגמרי. והחבר שנותר

  . הייתי לעזר כנגדו, שור לעבודה שלהםאני עזרתי לבעלי בכל מה שק. סחורה מהשטחים זה הרס את השוק אצלנו

ל בצפון ואחר כך "טיפלתי בכל העיוורים נכי צה, בהמשך התחלתי לפעול באגודה למען העיוור. את בני השני כבר ילדתי בחיפה

דה אני חברת הנהלה באגו. ל משוקמים ולא צריכים עזרה ואני מטפלת רק בעיוורים אזרחים"כיום נכי צה. גם באלו שהיו אזרחים

יש לי שם חברים כבר הרבה שנים ואני , בנוסף אני חברה בבית הלוחם. למען העיוור וזה נותן לי הרבה סיפוק לעבוד עם העיוורים

  . למעשה המקום כבר כמו הבית השני שלי. משתתפת בחוגים

ארץ , ן לי ארץ אחרתאי. ואני לא משתמשת באף שפה אחרת מלבדה, קרוא וכתוב, את השפה העברית למדתי בארץ באופן טבעי

  .ישראל היא ארצי

  

 

  אלומה צוויג :ראיון

  2009אוגוסט , חיפה


