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  זכר

   :הליד שנת
1936  

  דברצן: עיר לידה

                                                              

 הונגריה :ארץ לידה                                                בלועזית

  דויד גוטמן :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  גוטמןשרה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                        דברצן : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
                                         

 הונגריה :ארץ המגורים
 
 

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 "חדר"שנים ב 5 

  :או בתנועה גוןחבר באר   :המלחמהמקצוע לפני 
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

 בני עקיבא
  

  טרזנשטט, וינה, שטרסהוץ, דברצן :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית דורוג, דברצן  ציין את שמו, ידה והיית בגטובמ

                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  זנשטטטר

  בלועזית
 

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 טרזנשטט
  :  תאריך השחרור

 1945מאי 
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  הונגריה

 
  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

הקהילה  .אחות שמתה לפני המלחמה ממחלת לבגם הייתה לי  .הוריי ושלושת אחיי, אני ,התגוררנו בעיירה דברצן שבהונגריה

אכלו אצל  והיה נהוג שילדים ממשפחות שמצבם הכלכלי לא היה טוב ,משפחות יהודיות 50-באותה תקופה כהיהודית מנתה 

הם עסקו בנוסף בקניית תבואה . ההורים שלי עסקו במסחר מזון והייתה להם מכולת וגם בית מרזח. משפחות עמידות יותר

  .והיו במצב כלכלי טוב מאוד עד כדי שהיו שולחים כסף ואוכל לעניי הקהילה

  .שנים 5-כלמדתי שם , "חדר"מדים בהיינו לואני ואחיי  .היה טוב מאודהמצב הכלכלי והחברתי בהונגריה לפני המלחמה 

  

  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
  

המפלגה הניאונאצית הגיעה לעיירה שלנו והסתובבה עם צלבי קרס על . התחילו סממנים ניאו נאצים ואנטישמיות 1939מהחל 

גברים מגיל , רכושםכל הוחרם , כבר נשללו מהיהודים כל זכויות האזרח בהונגריה 1944ב .הזרוע וגם התחילו קטטות ומריבות

חודשים קיבלו  4לאחר כואחיו הגדול נשלחו למחנות עבודה ו אבי. לגטאותנשלחו ומעלה נשלחו למחנות עבודה ומשפחות  18

בעודם עולים . מעט אוכל ודברים יקרי ערך, בגדים הכניסוהם עלו עם תרמיל גב בו . המשפחות הוראה לעזוב את הבתיםיתר 

ן שנשלחנו אליו היה גטו הגטו הראשו .לנגד עיניהם השפילו אותם ובזזו את רכושם מהבתים, יםלעגלות ירקו עליהם הגוי

משפחות שישנו  700ל 600היו שם בין  .שם התנאים היו הרבה יותר קשים" דברצן"ומיד לאחר מכן נשלחנו לגטו " דורוג"

יהודה  .15אחי שייקה בן ה, שהייתה בהריון אימי, אניהיינו . במפעל ללבנים והם רוכזו על מנת לשלוח אותם למחנות השמדה

  .הבוגרים לפני כןאחי הגדול נשלח עם 

את הצרכים שלהם היו עושים על ! איש בכל קרון 60, כעבור שבועיים בגטו דברצן הועלו המשפחות לקרונות משא של בהמות

שם ומחנה מעבר היה ש, בגרמניה ףהרכבת הגיעה לשטרסהו .השתגעוף עצמם והיו אנשים שנהרגו בתוך הקרונות וחלק א

קרה  כשלפתע, ידענו שאנחנו בדרך להשמדהאז כבר הרכבת שלנו יצאה לכיוון אושוויץ ולאחר מכן  .היינו במשך שלושה ימים

  .הצילו את חיינולמעשה את פסי הרכבת בדרך לאושוויץ וכך  הפציצוהפרטיזנים : הנס

. תעם ארבע קומובית ספר ושם הכניסו אותנו עם עוד משפחות שהיו על הרכבת בתוך בניין  הלווינה שבאוסטריבהמשך הגענו 

אני זוכר שאחי חיים היה רעב ואמא  .פרוסות לחם ליום כל אחד קיבל שתיאיש ו 50בכל כיתה היינו כ . התנאים היו קשים מאוד

לא שקיבל מאימי סטירה את הלחם ושזה הוא שלקח הודה וחיים  .שנעלמה פרוסה אחת גילתהולפתע לחם אצלה  שמרהשלי 

  .ניקיון ותחזוקה של בתי קברות, נו עובדים בשיפוציםינה הייובו .עד יום מותה יהסלחה לעצמה על

אמא שלי ילדה בן נוסף שמת יומיים לאחר  .עד תום המלחמה, ושהינו שם חודשיים .כיה'בצאט הגענו לטרזנשט 1945במרץ 

לחמה לקראת סוף המ .היו טובים יותרבו ט היה מחנה ריכוז שהגרמנים לקחו לשם יהודים והתנאים אטרזנשט .לידתו מהרעלה

  .צפה מרוב שהיו חלשים ומורעביםחלקם נפלו על הרו ך רזים וצנומיםכל כהם היו , הגיעו יהודים מצעדות המוות למחנה שלנו

  

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

ניסינו לתפוס טרמפים עם הצבא הרוסי לכיוון  .ע שהסתיימה המלחמה וכולם משוחרריםהצבא הרוסי והודיהגיע  1945במאי 

אחי אך , מצאנו את אבא שכבר חיכה לנוולאחר מספר ימים הגענו הביתה ברכבת  .הונגריה בתקווה למצוא את אבי ואחי הגדול

  .לא היה שם

בעודו עומד יום אחד  .יהודה ק מה עלה בגורלו של אחימידע בכדי לבדוהמרכז ליום היה הולך אחי שייקה לבודפשט  מדיכמעט 

הם התחבקו וחזרו ביחד הביתה ! ולבסוף התברר שמדובר באחינו ,אותוניסה אחד האנשים לדחוף ולעקוף , בתור ללוח המידע

ד שהיה לבסוף הבריא ממנה בזכות ילואיך הטיפוס  תממחל גססאיך , יהודה סיפר לנו מה עבר עליו במלחמה .מאושרים מאוד

  .אוכל אצלנו כל ערב והגניב את יהודה לתוך בית החולים האמריקאי ובכך למעשה הציל את חייו

  



 

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

  ):לדורות הבאים
  

יתר הגיעו אחריו ואני יחד עם  ורייה .בעלייה בלתי לגאלית ,במסגרת ארגון בני עקיבא 1947שייקה היה הראשון שעלה לארץ ב

למדתי , שם הייתי שנתיים וחצי ,שהגעתי לארץ הצטרפתי לכפר הנוער חסידיםכ .ינוארחודש האחים הגעתי לארץ ביום שבת ב

  .לעשר שנים הבאותלאחר מכן חזרתי לבית הוריי בחיפה . בר מצווה חגגתיו

לאחר זה גם תי כאיש חימוש והמשכתי במקצוע כשהתגייסתי לצבא שירי בתור חניך למסגרות ולאחר מכן בתור מסגר ועבדת

 22לאחר מכן עברנו לטבריה ועבדתי יחד עם אחי בתנובה . למשך שבע שניםבמפעל לחומרים כימיים בחיפה עבדתי . השחרור

  .בת שנה אחתונינה  ,נכדות 6נכד ו, יש לי שלושה ילדיםוכיום , שנים עברנו לגבעת אבני עשרלפני  .שנה עד הפנסיה

שלהם אם היה לי מזל בגיל ואני נזכר ש ,דברים אחריםמיץ או להם למה אין ומתלוננים לפעמים אני שומע את הילדים בוכים 
 !חשוב מאוד להעביר את הסיפורים האלה הלאה לדור הצעיר .מים עם בוץהייתי שותה 
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