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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

, ממשפחתי הקרובה היינו אני אחותי התאומה שכיום גרה בארצות הברית, לפני המלחמה גרתי בבניין יחד עם הרבה ממשפחתי

כל המשפחה שלנו הייתה מאד ביחד ומאד . באותו בניין גרו איתנו שלושת האחים של אבי שלהם גם הייתה משפחה. אימי ואבי

אבי עבד ביחד עם רוב . סור על יהודים ללמוד בבתי הספר ולא הגעתי לתיכוןאני למדתי בבית הספר עד שהתחילו לא. מרוכזת

ולאחר שעליתי לארץ גם , את אחד מחברי בני דודי שלמד בתיכון הכרתי באותה תקופה. משפחתי במפעל לעורות בבודפשט

  . פגשתי אותו

  

  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

קופת הם הכניסו אותנו לתוך בתים מאד צפופים ובמשך כל ת, כשהגרמנים נכנסו לעיר שלנו הם ריכזו אותנו ברובע היהודי בעיר
, היתי עם אבי ועם דודתי הרבה מאד, באותה תקופה בבתים השמורים הללו. המלחמה היו הפצצות של ברית המועצות על העיר

הגרמנים עצרו אותנו ואחד מהגויים החזיק את , פעם אחת כאשר הלכתי עם אבי בבתים האלו. הם היו אנשים מאד מרכזים בחיי

הגוי לקח . אבל הגויי הצליח לקרוע אתו מידיי, י ביד השנייה בחוזקה ומשכתי אותו אליהחזקתי את אב. אבי ביד אחת בכוח ומשך

מות אבי היה . ברגע זה נשבעתי לעצמי בלב שאם אני אשאר בחיים אחרי המלחמה אני יעזוב את הונגריה. אותו ומול עיני ירה בו

אחרי שרצחו אותו . כשהוא נרצח זה פגע בי מאד קשהאני הייתי מאד מחוברת לאבא שלי ו, אחת המכות הכואבות ביותר שחוויתי

היא תפסה אותי וגררה אותי מהמקום כשהיא אמרה לי שאם אני אשאר שם , קפאתי במקום ודודתי שהייתה לידי ראתה שקפאתי

  . הם ירצחו גם אותי

  

היו הרבה מקרים . הנאציםבזמן המלחמה כשחיינו בבתים השמורים התושבים שגרו בסביבה שיתפו פעולה הרבה פעמים עם 

רוב משפחתי נורתה בבתים . שראיתי ילדים קטנים מסתובבים עם רובים ובתור משחק הלכו לרובע היהודי והתחילו להרוג יהודים
הרבה מאד . לפעמים אלה היו הונגרים ולפעמים אוקראינים, האלו על ידי הנאצים ופעמים רבות גם על ידי משתפי הפעולה שלהם

כשעליתי לארץ פגשתי חבר של בן דודי מהבית ספר שנלקח לנהר דנובה . בכוח מן הבתים ונלקחו לנהר דנובה אנשים נלקחו

הם היו קושרים את , הוא אמר לי שבגלל שהנאצים מנסים לתעל את ההרג. והוא סיפר לי מה קורה ליהודים שנלקחו לשם

האחד היה נופל למים וגורר איתו גם . ויורים באחד מהם מעמידים אותם מול הנהר, היהודים בזוגות או שלשות בעזרת חבלים

החבר של בן דודי אמר לי שהנאצים קשרו אותו למישהו וירו בבן . את השני או השניים האחרים איתו ואז הנהר היה הורג אותם

  .ושרד את הנהרהוא הצליח להשתחרר , הוא לא הרחיב על זה יותר מידי, אבל בדרך כלשהי, אדם השני ואז שניהם נפלו למים
מאוחר יותר נודע לי שהם התכוונו לשלוח אותנו , הנאצים באו והובילו אותנו בדרך לווינה, יום אחד כשהיינו בבתים השמורים

לא , בזמן שהלכנו הגיעו אנשים ועצרו את השיירה שבא הובלנו ומישהו מבניהם דיבר עם הפקידים הנאצים, למחנות ההשמדה

האיש הזה הוביל אותנו בדרך , איתם הנאצים הלכו ונשארנו עם אותו בחור והאנשים שבאו איתו לאחר שדיבר. ידענו על מה
הוא הוביל אותנו חזרה לבודפשט ושם הוא אכסן אותנו . לא ידענו מי הוא ומה הוא עומד לעשות איתנו, אחרת חזרה לבודפשט

ד טוב והם גם כן היו מאד צפופים אבל באותה הם לא היו מתוחזקים מא. בבתים מאד דומים לבתים שהיו בבתים השמורים

. עד שיום אחד הרוסים הגיעו לבודפשט, אני אחותי ואימי חיינו שם כמה זמן. תקופה אם קיבלנו מקום לגור בו זה היה מעולה
לא אימא שלי תמיד אמרה לי . ואז ראינו אותם, שמענו שמועות על כך שהרוסים יצילו אותנו וישחררו אותנו מהכאב והסבל

וכאשר ראיתי את הצבא האדום מגיע לא יכולתי שלא . להסתכל דרך החלון במקרה שיהיו הפצצות אבל מידי פעם הייתי מסתכלת

רובם דאגו , כשהרוסים הגיעו הם לא טיפלו בנו מאד שונה ממה שהגרמנים עשו. לשמוח ואז גם אמי ראתה ואחותי וכולנו שמחנו

חלק מהאנשים שחייתי איתם בבית השמור הזה נלקחו על ידי . ים לא מאד אהבו אותנולנו ונתנו לנו אוכל אבל גם אצל הרוס

  .הרוסים לברית המועצות ואני לא יודעת מה עלה בגורלם אבל אני לא נלקחתי

  

אחרי שהונגריה נכבשה על ידי ברית המועצות הגיעו האוקראינים לאזור שגם היו מאד אנטישמים  והרגו לא מעט יהודים במהלך 

ויום אחד , הרוסים הקימו מרכז רישום שבו יכלו היהודים לבדוק מה קרה לקרוביהם במלחמה. קופה שבה הם היו בהונגריההת

מכל משפחתי רק בן דוד אחד נרצח במחנות וכל שאר הקרובים . כשהלכתי למרכז רישום הזה גיליתי שבן דוד שלי נרצח במחנות
אחותי ועם עוד כמה קרובים , בסוף המלחמה הייתי ביחד עם אימי. מחנותנרצחו בבתים השמורים או בדרך ל, שלי שנרצחו

  .ששרדו את התקופה



 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

המלחמה לקח לי בערך חודשיים עד שהתאפסתי על עצמי והבנתי שזה נגמר ושאני שרדתי והרבה מאד חברים שלי לאחר 

זה גם , היא הסבירה שהיהדות זה לא רק הדת שלנו, הסבירה לי על היהודים, בת דודתי שהייתה איתי אז. ומשפחה שלי נרצחו

אחרי ששמעתי את בת דודתי ועם . ם שמעלים אנשים לארץ ישראלהיא סיפרה ליעל הציונות ועל האנשים והארגוני. העם שלנו

  . הבנתי שאני רוצה לעלות לארץ ישראל שהייתה אז פלסטין, ההבטחה שלי לעזוב את הונגריה

  

אימא שלי ואחותי לא רצו לעלות . ונרשמתי בכך לתנועה הציונית, שבת דודתי סיפרה לי עליהם, י"ישר כשיכולתי נרשמתי למפא

י הם התחילו להכשיר "לאחר ההרשמה למפא. י בלעדיהן"ץ ישראל ולכן הייתי צריכה לעבור את ההכשרות של מפאאיתי לאר

ועוד נושאים שהינו צריכם לדעת על איך לחיות בקיבוץ בארץ , קצת עברית, הם לימדו אותי על חקלאות, אותי לעלות לארץ

  . ישראל
  

היינו צריכים לעבור את הגבולות והיו הרבה פעמים שהינו , ונגריהי מה"יצאתי ביחד עם משלחת של מפא 1947בספטמבר 

באיטליה התקדמנו לעבר , ברחתי מהונגריה דרך אוסטריה ואז לרכס הרים ליד איטליה. צריכים לחצות את הגבול כנגד החוק
של שיט בספינה הזו עד לקח לנו שלושה שבועות , על ספינת דייגים קטנה, י"ביחד עם עוד משלחות של מפא, וונציה שם עלינו

המצב היה , בספינה היינו צפופים והסרחנו והיה מעט אוכל ושתייה אז היינו צריכים להסתדר עם מה שהיה. שהגענו לחיפה

  .הרבה יותר טוב מאשר מה שהיה בתקופת המלחמה אבל בכל זאת לא היה נעים על הספינה

  

כשהגענו לחיפה קיבלו את פנינו הבריטים אשר לא נתנו לנו להיכנס לארץ בגלל שלא היה לכולנו דרכונים מתאימים ואישורים 

הבריטים שכבר ידעו על ההעפלות שלחו אותנו לקפריסין איפה שהיה להם מחנות מעפילים ושם הם ריכזו את . לעלות לארץ

ואז כשיכולתי להירשם נרשמתי . שה חודשים עד שיכולתי להירשם לעלות לארץישבתי בקפריסין במחנות הללו במשך שלו. כולם

כי עם הייתי רושמת את הגיל האמיתי שלי הייתי צריכה להישאר עוד במחנות לפני , למרות שהייתי יותר מבוגרת 18כבת 

תוך כמה שעות . כדי לחיות זאת הייתה אחת הפעמים הבודדות ששיקרתי ורימיתי כדי להתקדם לארץ ישראל או. שיכולתי לעלות
ראיתי שכשהגעתי הציונים חיפשו . אחר כך הגעתי בעזרת ספינה בריטית להגיע לחופי ארץ ישראל ומשם עברתי היישר לקיבוץ

  . לקבל הרבה אנשים צעירים וחזקים כדי לשמור על המדינה לקראת מלחמת העצמאות שבאה וקרבה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, לייתך ארצהתחושותיך בעת ע(

  ):הבאים

שמעתי סיפורים שבקיבוץ כולם , לא מאד אהבתי את הקיבוץ, אחרי הקיבוץ עברתי לכפר ויתקין. ישר הלכתי לקיבוץ כשעליתי

אך כשהגעתי הופתעתי מהמצב כאשר גיליתי שכולם שווים אבל יש כמה , גם ביתרונות וגם בחסרונות של הדבר, שווים בכל

לאחר המלחמה . הכרתי הרבה אנשים שלחמו במלחמה, י בארץבאותה תקופה של מלחמת יום העצמאות היית. ששווים יותר

הגעתי לבסיסים השונים . בנוסף אני התנדבתי לצבא ואז קיבלתי צו גיוס, אימי ואחותי הגיעו לארץ ועברו לחולון ואני עברתי איתם
וד בהתחלה בתל התחלתי לעב, עברתי בצבא קורס אחיות. כדי לעבור את המיונים השונים ולבסוף התקבלתי להיות אחות

בצבא הכרתי את שושנה שאחת מחברותי , השומר במרפאה הצבאית ואז בבלפור ובמהלך כל השירות שלי עסקתי במקצוע

המשכתי לעבוד בתור אחות והמשכתי לעבוד באותם . שנה אחרי שהשתחררתי מהשירות הצבאי אימי נפטרה. הטובות ביותר
עבדתי בתור אחות מחוץ לצבא . מרפאות ובתי חולים אחרים אז עבדתי שםמרפאות משום שמלבד אלו לא היו באותה תקופה 

בשנת . שלמה גרבר - ל והכרתי את בעלי"במשך כשלוש שנים עם חצי שנה הפסקה ביניהם ובאותה תקופה גרתי ליד נווה צה

כאשר הם נולדו וגדלו , ד בןנולד לנו עו 1959- וב, נולדה לנו בת 1956- ב, נולד בנינו הראשון 1953ובשנת , התחתנו בסרפן 1952

  . ל ועברנו לגור ברמת גן"החל להיות מאד צפוף בבית אז מכרנו את הבית בנווה צה

שלושת ילדי גרים כיום . לביתי יש שתי בנות ולבני הקטן יש גם כן שני בנים, וכיום יש לו שני בנים 1970בני הגדול התחתן בשנת 

החלטתי להיות קרובה למשפחתי אז עברתי קצת אחריהם להוד השרון ולגור , רוןכאשר ביתי גרה בהוד הש, האזור הוד השרון

ושני הבנים של , בנות ביתי גרים גם באזור הוד השרון תל אביב, שני הנכדים שלי מבני הבכור גרים באזור הצפון. לא רחוק מביתי

  .הבן הקטן שלי כרגע מסתובבים אי שם בעולם בטיולים
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