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  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  
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 הונגריה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  שמואל רייכמן

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 אסתר זינר
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
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  אין
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   השומר הצעיר

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  בודפשט

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 בית מוגן
   בלועזית
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    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 בודפשט
  :  תאריך השחרור

  1945ינואר 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 Poking -פוקינג, גרמניה

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

31.12.47-7.9.1948  

  :עליה שנת

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  "ט בנובמבר"כ"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         
  

 שמואל ואסתר רייכמן, שני הורי, הייתי בת יחידה למשפחתי . בבודפשט הונגריה 1935נולדתי בשנת , שמי אוה רחל שחר

אבל שהייתי צריכה לעזוב , אני זוכרת שהתחלתי כיתה א, אני זוכרת את החגים בבית של הסבים .סיימו את המלחמה בחיים

  .כי התחילה המלחמה ממש כשהתחלתי

  

  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
  

  
ריכזו , היינו צריכים לעזוב את הבית שלנו .הוא היה צעיר, אותו הוא נאלץ להתגייס וכששחררואת אבא לקחו למחנה עבודה 

אנשים רבים איבדו את הבית , בודפשט נהרסה כמעט לגמרי בהפצצות .את כל היהודים באזור מסוים לפני שהקימו את הגטו

י "לא רק היהודים יכלו לשהות בבתים מוגנים שהוקמו ע, רוב האנשים .בוריותר משהצליחו לק, ואנשים רבים מתו ברחובות

  .שבדיה ומדינות אחרות, שוויץ, ארצות מסוימות

  

את אמא שלי , אני בת יחידה .המשפחה לא ידעה איפה אנחנו, נדדנו כל הזמן .כי הייתי מאוד צעירה, הכול אצלי קצת מבולבל

אם היא לא היתה חוזרת אף אחד לא היה יודע . מי שנתפס בורח היה נהרג, מייםפע, ניסו לקחת למחנות והיא ברחה מהשורה

היו הרבה שהצליחו והרבה , גם אבא שלי ברח פעם אחת מהשורות .אף אחד לא היה יודע איפה אני, 8/9ילדה בת , איפה אני

  .שמתו כשניסו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךוחזרהשחרור (

  

  
  .שאר שם בשום פנים ואופןיאבא לא רצה לה, בהזדמנות הראשונה, 1945מהר מאוד עזבנו דרך רומניה ב, אחרי המלחמה

הלכנו על גופות של , לראות אם מישהו נשאר, הלכנו עם אמא ברחובות לחפש את המשפחה, ים נכנסורוסאני זוכרת כשה

  . לא היה אוכל, לא היה כלום, הכל היה תוהו ובוהו, אנשים וסוסים

  

אבא שלי היה  .עם השומר הצעיר 12/1946 -היינו שם שנה עד שעזבנו לגמרי ב,  1945פעם אחת חזרנו להונגריה בסוף

בסוף אחרי שהיינו תקופה בגרמניה   .אז בשבילו מה שלא יהיה היה עלינו לעלות ארצה, עיר בהונגריהממקימי השומר הצ

בכל הזדמנות היו מגיעים שליחים מהארץ שניסו ללמד אותנו  .היינו כמעט שנה במחנה בקפריסין, במחנה עקורים פוקינג

  .1948הגענו ארצה ביולי  .בעיקר עברית, דברים

  

  חייך  בארץי על /נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

  
  .שהגרמנים לא יוציאו אותנו מפה, שזה שלנו, פה בארץ כשידענו שהגענו, 1948ביולי , הנעורים שלי התחילו בארץ

היה חסר לי את כל השנים  .למדתי שם במוסד, רות אצל אחות של אבא שליהייתי גם קצת במעב, בארץ הגענו לחיפה

אבל לימדו אותי לכתוב ולקרוא , שהפסדתי בלימודים למרות הלימודים שלמדתי מאז שנגמרה המלחמה למדת בעיקר עברית



 

היה לנו כסף לבית  לא, באותה תקופה הלימודים היו חובה עד כיתה ח .עם הזמן בארץ למדתי לדבר ולהבין. אבל לא להבין

  .בעבר זה היה עולה כסף נוסף כי זה לא היה בחוק חינוך חובה פעם, ספר תיכון

  

, אני מאוד ציונית, לא הייתי מפסידה את זה לעולם ,הייתי מאוד גאה .לצבא עבדתי במקומות שנים ואז התגייסתי 18עד גיל אז 

בדקנו אם שם , מונטריאול,בקנדה, ניסינו גם את חוץ לארץ, סיימתי את הצבא והתחתנתי, גדלתי בחיפה .הארץ הזאת שלי

בת אחת חיה בקנדה והיתר פה . נכדים 12ילדים ו 4יש לי כיום  .אבל אני לא יכולתי להמשיך לחיות בארץ אחרת, יהיה שונה

השלישי הוא כבר הנכד , שנים 6הוא כבר חתום , היום הנכד שלי התגייס ליחידת מחשבים .בארץ בן אחד נשאר בקיבוץ

  .שמתגייס

  

, ישבתי בסוכנות היהודית, יש לי סיפור מצחיק .בעזרת השומר הצעיר כשהחלטתי לחזור לארץ, 1969לקיבוץ מגן הגענו ב

אני , "אוזן קשבת"יקט שנקרא אני מתנדבת בפרו .כיום בעלי הוא הכי מבוגר בקיבוץ .וראש הסוכנות לא מצא את מגן במפה

 מרכז יום של/מועדון - וה אשכולון נבמועדו.אם הם צריכים משהו או סתם לדבר עם מישהו, רזומתקשרת עם אנשים בודדים בא

בין פעילויות התרבות הרבות שמועלים בו החליטו לעשות הצגה מסיפורים אישיים של מספר ניצולי  .מועצה אזורית אשכול

ונהפוך . יה להוציא מאיתנו את הסיפורים שלנושתפקידם ה, אחת הדרמ- היינו בשיתוף עם בימאית אחת ופסיכו,  שואה במרכז

  .אנחנו לא האמנו - את זה להצגה שתגיע לבמה

   

עבדנו על זה כמעט . אבל יש לנו תנאי שהנוער ישתתף איתנו על ההצגה, אמרנו שאנחנו מוכנים, אחרי איזה חודש שנפגשנו

גם לא לילדים , לא סיפרו לאף אחד אף פעםאנשים סיפרו סיפורים ש, יצאו דברים, פתחו לנו את הפה הבנות האלה, שנה

הוציא את , מנהל תיאטרון הנגב, הנוער שהשתתף איתנו בהצגה בדיוק חזרו מפולין, נעשינו קבוצה מאוד מאוד מגובשת .שלהם

 תכננו לעשות. היה מאוד מאוד מוצלח, אנחנו הקראנו את הסיפורים והילדים הציגו. הקטעים מכל אחד מאיתנו ובנה מזה הצגה

, "למרות הכל אנחנו פה" - אפשר לראות את ההצגה ביו טיוב .אותה רק פעמיים אבל לחצו עלינו מאוד לעשות אותה עוד

הצעירים יפנימו ולא יתנו לארץ  .הדורות הבאים צריכים לדעת, לניצולי השואה הוא לספר לספר ולספר - המסר שלי ". אשכול"

  .למה שהמשפחה ואנחנו עברנושישמרו עליה ושישמעו , שלנו להיפרד מאיתנו

  

  2014אפריל , קיבוץ מגן, אביעד בשרי: ראיון 

  

  

  

  

  


