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  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                                                                                                                                         

. רוב התושבים היו נוצרים הונגרים ורומנים, היינו מעט יהודים בכפר. הכפר נקרא קומנדו. כובסנהנולדתי בכפר קטן ליד העיירה 

בכל בוקר הוא היה שולח את העובדים . בכפר היה לנו בית חרושת גדול לחיתוך עצים ואבי היה מנהל שם. אבי היה אדם מלומד

יתה לנו עוזרת בית שעשתה יתמיד ה. כל ושהבית יהיה נקיהיא תמיד דאגה שיהיה לנו או, יתה עקרת ביתיה אימי. למשימותיהם

שני הורי אהבו מאוד לקרוא ודאגו שגם . לא היינו עשירים מאוד אך גם לא היה חסר לנו כסף. ת הבית ביחד עם אימיואת עבוד

, תה מאוד רציניתיהיהיא . גדולה ממני בשנתיים, אחותי הגדולה, אליזבט. אני האמצעית מבין שלוש בנות . אנחנו נקרא הרבה

. צעירה ממני בארבע שנים, אחותי הצעירה, )אילנה(אילוצי . תה צמודה לאימייהיא לא אהבה לשחק עם שאר הילדים ותמיד הי

  . יתה מאוד שונה ממנייהיא ה, לרקוד ולשחק עם הבנים, כילדה אילנה מאוד אהבה לשיר

  

הייתי שובבה . למרות שהיינו שלוש בנות אני הייתי הקרובה ביותר לאבי .ית'ינג'ית ואבי כל הזמן היה קורא לי ג'ינג'הייתי ילדה ג

השכנים  . מאוד ובכל פעם שהסתבכתי בצרות הייתי רצה לאבי והוא היה מסדר עבורי את העניינים כדי שאימי לא תכעס עלי

וראים ביחד והולכים לקטוף פרחים היינו מטיילים הרבה ביחד ק. שלנו לא היו יהודים ובכל זאת היו לנו יחסים טובים מאוד איתם

תה לנו חצר גדולה יהי, השכנה לימדה אותנו לשיר ולרקוד. הינו בקשר טוב, הילדים, גם ההורים היו בקשר טוב וגם  אנחנו. ביחד

  .'גי סנט יורשלמדתי בבית ספר יסודי ארבע שנים ולאחר מכן למדתי בגימנסיה שנקראה שפ . וכל הזמן היינו מבלים יחד

החלו לזרוק יהודים מבתי ספר  .ההונגרים הפעילו את החוקים הנאצים כנגד היהודים גם בהונגריה, לר עלה לשלטוןכשהיט

. בבית הספר בו למדתי הוחלט שעל כל מאה תלמידים נוצרים ילמדו שבעה תלמידים יהודים.גם אבי פוטר, וממקומות העבודה

הוא רצה לפתוח עם , כשאבי פוטר הוא קיבל דמי פיטורים .בית הספראבי אמר שאם זה ככה ומגרשים יהודים עלינו להתרחק מ

אבי שלח  לכן. אך אז החלו סנקציות עבור היהודים והיה אסור להם למכור כל מיני דברים או לפתוח עסקים, כסף זה מכולת

ובעים ואילנה למדה איך אני למדתי כיצד לתפור כ. ללמוד מקצועות על מנת שנוכל לעבוד ולהתפרנס, את שלושת הבנות, אותנו

 סרוגסידר שיגיע אלינו מישהו מכובסנה שילמד את אליזבט כיצד ל הוא, תחילה אבי שכר מכונת סריגה .לתפור ולעצב בגדים

עם המכונה את חלקי  סורגת יתהיאליזבט ה .לאחר שאליזבט למדה כיצד לסרוג בעזרת המכונה אבי קנה מכונת סריגה .מצמר

  . כובעים וגרביים, סרגנו סוודרים. כך עבדנו, אותםהבגד ואני הייתי מחברת 

  

חוטי צמר  טוו אבינו היה הולך למקום בו , צמרהכפריים היו מגיעים אלינו עם  .אנשים היו מגיעים אלינו ומבקשים דברים במיוחד

שלא היה להם כסף  היו מגיעים אלינו גם אנשים .ושם היו הופכים את הצמר לחוטים וצובעים אותם לפי בחירת הלקוח, בכובסנה

כך יצא שלמרות המצב הקשה לא היינו . 'ירקות וכו, תרנגולות –לשלם עבור הבגדים לכן הם שילמו לנו בעזרת מה שהיה להם 

הכפר בו חיינו עבר לשליטה רומנית הרומנים שלחו  .במשך כל הזמן הזה אנחנו אספנו והחבאנו אוכל למקרה שלא יהיה.רעבים

המנהל שאל אם יש מישהו . קשההעבודה הייתה , ל אדם עם אדמה חקלאית שעליה הוא גידל ירקותאנשים צעירים לעבוד אצ

אמר שהוא מבין בסוסים אז אמרו לו אתה תסתובב עם העגלה , המלומד  שמאוד אהב סוסים ואז מיד הגיע אבי, שמבין בסוסים

  .והסוסים בין הבתים ותאסוף את הזבל מכל בית

  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

הגרמנים פלשו להונגריה ואבי הבין שהמצב הולך להיות לא טוב עבור . כשפרצה המלחמה הייתי בת שמונה עשרה בערך

על כך שאנחנו עוסקים בסריגה בלי , השכנים שלנו הלשינו עלינו שלוש פעמים למשטרה .היהודים כי החלו לגרש אותם מהכפר

הפרנסה העיקרית שלנו  .זה הגיע לידי כך שכבר השוטרים לא הרגישו בנוח עם כך שהונגרים מתנהגים כך לשכניהם, רישיון

. ושם הטמנו את המכונה בסלון פריםיקחו לנו את המכונה לכן חפרנו בור באדמה מתחת לארון הסיה וחששנו שסריגיתה היה

בתקופה הזו המשיכו להגיע אנשים ולבקש . הרצפה הייתה רצפת עץ מתחתיה חפרנו באדמה הטמנו את המכונה וכיסינו בניילון

  . אך אמרנו שהמכונה בתיקון, שנסרוג עבורם



 

אימי השרתה כביסה ותכננה .ירייהבשעה שמונה בבוקר כל היהודים צריכים להתייצב בע עבר כרוז והודיע שלמחרתערב אחד 

ואז הגיעו משאיות , למחרת בבוקר הלכנו לעירייה .לתלות אותה כשתחזור אך היא לא ראה יותר לא את הבית ולא את הכביסה

היה שם קר מאוד ולא היו . זה היה הגטו, שמו אותנו במין בסיס צבאי שהחלו לבנות ולא סיימווגדולות עם חיילים שבודדו אותנו 

ואז החיילים ששמרו עלינו צעקו על כולנו , לילדים היה קשה מאוד והם בכו. פשוט שכבנו באדמה בקור, בגדים או שמיכות לנו

שהיינו שם  בזמן. במשך הזמן הזה דיברו אלנו מאוד לא יפה, כמה ימים, לא היינו שם הרבה זמן". תסתמו, יהודים מסריחים"

משך הזמן שהיינו שם הגיעו חיילים . זה היה קשה במיוחד עבור הילדים הקטניםלכולם זה היה קשה אך , סבלנו מקור ומרעב

 משפחה שקראו את שמה יכלה לשלוח נציג אחד שילך לבית ויביא משם סט בגדים אחד, בשמות של המשפחותשהחלו לקרוא 

  . ואוכל אם היה

  

אך , ביום בו כינסו את כל היהודים בעירייה לחוסר מזלו הוא הגיע, היה ברון יהודי מצרפת, הבעלים של המפעל בו אבי עבד

לא היה לו בית ללכת אליו  .כי הוא היה יהודי, הכניסו אותו לגטו עם כל היהודים ,למרות כל הכסף שלו והדרכון הצרפתי שלו

בוקר אחד העמידו אותנו בשורות ושלחו אותנו לתחנת  .לכן אימי דאגה לו והזמינה אותו לאכול איתנו, ולהביא ממנו אוכל ובגדים

הוא לא היה יהודי פשוט היה לו לב , עם אוטו גדול של לחם הוא בא , האופה של הכפרפתאום הגיע . היינו מאוד רעבים, הרכבת

הקמח הוא אמר לשומרים שהוא אפה את הלחם מ, הוא התווכח קצת עם השומרים ולבסוף הם נתנו לו לחלק את הלחם. טוב

לפני שעלינו לרכבת הגיעו בחורות ועשו לנשים  .ולכן הוא חייב לתת לנו את הלחם, )זה לא היה נכון(שאנחנו היהודים נתנו לו 

היה שם צפוף מאוד ונאלצנו לשבת אחד על , לאחר מכן עלינו על הרכבות .בדיקה וגינאלית ובדקו האם נשים החביאו שם זהב

האווירה . האחד עם מים והשני על מנת שנוכל להתפנות, יםיבכל קרון היו שני דל. ה לנו אוכלהיהיינו רעבים מאוד כי לא , השני

למקום , קחו אותנו למקום טוב יותריבקרון הייתה קשה מאוד ולמרות זאת אבי ניסה לעודד את כולם ולומר שלא יהיו עצובים כי י

הורידו את כולנו . ים ולבסוף הרכבת עצרה והגענו לאושוויץנסענו כך במשך חמישה ימ. בו נעבוד למען הגרמנים בגלל המלחמה

, האנשים התחילו לצעוק לנו שניתן להם משהו לכסות את הראש, ראינו אנשים בלי שיערות עם כותנות של אסירים ,מהקרונות

היא , בע שניםבאה אלינו מישהי ואמרה שהיא מסלובקיה והיא שם כבר אר.הם אמרו לנו שבקרוב גם אנחנו נהיה באותו המצב

היא הראתה לנו מקום . כעסה על כך שההונגרים לא עזרו להם ובזמן שהסלובקים נשלחו למחנות ההשמדה ההונגרים עוד נהנו

היא אמרה ששם שורפים את ההורים והאחים הקטנים , לא כל כך רחוק שממנו יוצא עשן ובא מהאזור הזה ריח של משהו צלוי

בחורה הסתכלנו אחת על השנייה ואמרנו  אני ועוד. מא שלהיבעיניים שלה איך הורגים את אהיא סיפרה לנו שהיא ראתה , שלנו

זאת הייתה הפעם האחרונה בה  הפרידו את הגברים מהנשים. למרות שזה היה נכון, שהיא לא נורמאלית והיא מדברת שטויות

נו יותר גדולים ממה שאנחנו באמת כי את הילדים דיברנו בינינו אמרו לכולנו שאם ישאלו אותנו לגילנו נאמר שאנח .ראיתי את אבי

היינו רק בנות והרגשנו , הוא חייך אלינו, הוא בחור נעים ,ואז הגיע מנגלה, סידרו אותנו בשורות של חמש. לעבוד הגדולים שולחים

אל אותה בגרמנית אם היא הוא ש, הוא עצר ליד אימי ובחן אותה. הוא עבר בנינו ובחן את כולם .טוב כי בחור נעים כזה ניגש אלינו

 44אימי הייתה אז בת , "מה שהצעירים יכולים לעשות גם אני יכולה לעשות, מה פתאום"אימי ידעה גרמנית והיא ענתה לו , עייפה

בזמן הסלקציה פגשתי  .שלח את כולנו לעבודה וככה הוא בסוף מנגלה סימן לימין .והיא ידעה שרק הצעירים נשלחים לעבודה

שתשמור  זקנהלקח לה את התינוק ונתן אותו לאישה ) מנגלה(שאלתי אותה למה היא בוכה היא אמרה שהרופא בחורה שבכתה 

עברו כמה שעות עד .אך הוא בעצם שלח אותם למותם, אך היא לא יודעת מה השם שלה ואיך היא תוכל למצוא אותה, עליו

  .ידענו מה קורה עם כל מי שנשלח לשמאלבשלב זה עדיין לא , שסיימו למיין מי הולך לימין ומי הולך לשמאל

  

, שמחנו והרגשנו שמקבלים אותנו יפה ,לסאוטנגו ו, שירים גרמניים ,לפני הבניין עמדה תזמורת קטנה וניגנה, הגענו לבניין גדול

אז התפשטנו ו. בדלת עמדה אישה צעירה וצעקה עלינו להתפשט, הכניסו אותנו לחדר גדול. היינו בטוחות שהגענו למקום טוב

צחקנו ממבוכה ולבסוף  יבהתחלה אני ואחיותי, כשסיפרו את אימי היה לי מאוד קשה. התחילו לגזור את כל השערות מגופנו

היו כאלה . מה שהיה היה, הבגדים לא היו מותאמים למידותינו, לא הבגדים שאיתם באנו, אחר כך הביאו לנו בגדים אחרים. בכינו

משם העבירו  . ופשוט היו צריכים להסתדר עם מה שיש, חולצות במקום חולצה ומכנסייםשקיבלו שני זוגות מכנסיים או שתי 

הביאו אותנו לצריפים שיהיו הבית . שמו אותנו במקלחת ונתנו לנו סבון כדי שנהיה נקיות, מא אליזבט אני ואילנהיא, אותנו לצריף

קופסאות גדולות כאלה והיינו צריכות להיכנס לכל קופסא שש בצריף היו כמו מין . לוכאאם היו נותנים לנו , ישנו ואכלנושם , שלנו

במשך , היה אסור לצאת מהצריף בלילה ולכן התפננו בסירים הללו, בפינת הצריף היו סירים. זה היה מאוד צפוף ולא נוח, בנות

  .היינו מקבלות כף קטנה של מרק ושתי פרוסות לחם. היום היו מגישים לנו אוכל בסירים האלה

  

הגברים היו חופרים ושמים את , עבדנו שם בחפירת בריכה, פלאשוב נשלחנו ארבעתנו לעבודה בקרקוב, לאחר תקופה באושוויץ



 

היה לנו שומר גרמני . יתפס נח ולא עובד הוא ירה בויהקצין ששמר עלינו אמר שמי ש. האדמה במריצות והנשים פינו את המריצות

, אז לא הבנו למה הוא מתכוון רק לאחר מכן" עבויידה, עבויידה"היה צועק לנו שבכל פעם שהוא ראה את הקצין מתקרב הוא 

  .ואימי הופרדה מאיתנו ולא ראינו אותה יותר, הייתה שוב סלקציה, לאחר מכן חזרנו מקרקוב לאושוויץ .חשבנו על כך והבנו

בדיעבד . רז אך לא יצאו משם מיםונעמדנו מתחת לב ונתנו לנו סבון בידהתפשטנו , באחד הימים שלחו את כולנו להתקלח

במהלך הזמן שהיינו  . במזל ניצלנו מכיוון שהייתה באותו זמן תקלה כלשהי עם הגז, הסתבר לנו שהיו אלה מקלחות הגזים

בכל פעם שהגיעה קבוצה ברכבת הם ראו את הגדרות ומאחוריהן אנשים בלי שערות . באושוויץ המשיכו להגיע עוד ועוד רכבות

כולם ריחמו עלינו אבל אף פעם לא , התחננו שיתנו לנו משהו להתחמם איתו או כדי לקשור על הראש. אנחנו -  יםעם מדי אסיר

הורדנו את , יום אחד רצינו לכבס את בגדינו, באביב . אנחנו אמרנו שחבל שהם לא נותנים כי עוד מעט הם יהיו כמונו. נתנו משהו

עברו לידנו , היינו רזות מאוד ובלי שיערות, ו בזמן הזה ישבנו ערומות בשמשאנחנ, הבגדים והנחנו אותם בשמש כדי שתייבשו

  .אך אנחנו היינו במצב כזה שכבר לא התביישנו בכלום, ילדים מהכפר הצביעו וצחקו

  

ו עבדנ. היה שם זקן גרמני שלימד אותנו את העבודה. "יונקרס" בסתיו לקחו אותנו לעבוד בבית חרושת גדול לייצור חלקי מטוסים

אני לא אומרת שהעבודה הייתה מאוד . קבוצה אחת עבדה בשעות הבוקר והקבוצה השנייה בשעות הלילה, שם בשתי משמרות

בוקר אחד הגיעו שני קצינים . מאוד אבל בגלל שעשינו אותה במשך שתים עשרה שעות כל יום היינו מתעייפות, קשה בכלל לא

הם התחילו לצעוק , הקצינים התקרבו לארגז שלי והסתכלו על החלקים, המכונה שלי הייתה הכי קרובה לכניסה, גרמנים

ואני לא יודעת מאיפה היה לי את האומץ להגיד להם שבמשמרת , אני ידעתי קצת גרמנית. שהחלקים לא טובים שהם מקולקלים

ן את המכונה ועכשיו הלילה בחורה אחרת עבדה על המכונה והיא זו שעשתה את החלקים הלא טובים אבל אני קראתי לזקן שתיק

כשרק התחלנו לעבוד בבית החרושת היה שם גרמני אחד  .הם הסתכלו אחד על השני צחקו והלכו, החלקים שייצרתי טובים

מאיפה ? הייתה שם בחורה אחת שידעה אז הוא שאל אותה מי אנחנו, הוא שאל מי יודעת גרמנית, שהסתכל עלינו מאוד מוזר

בהתחלה הוא היה מאוד נחמד ואחר כך . מוזר זה שהוא היה גרמני ושהוא לא ידע מי אנחנו מה שהיה? איזה עם אנחנו? באנו

  . הוא הבין את הכוח שלו והיינו צריכות להשתחוות לו כאילו הוא איזה מלך

   

אחת הבחורות פרמה שמיכה ותפרה לחלק מהבנות אפודות כדי שישימו מתחת , בזמן בו עבדנו בבית החרושת היה קר מאוד

הקצין , היא הייתה בת פחות משש עשרה, אז הם לקחו את הבחורה הצעירה ביותר, ו אותןסהגרמנים תפ. ם ויתחממולמדי

 היה שם צעיר אחד שקראו לו קותי, הגרמנים ששמרו עלינו התנהגו אלינו יפה .הכריח אותה לעמוד כל לילה ערומה בחוץ בקור

המבוגרים ואמר לנו שנאזר בסבלנות כי הרוסים בדרך ועוד מעט הם יגיעו  הוא דיבר עם הגרמנים, ן את החשמלוהוא תיק

חיכה לנו מחוץ לצריף גרמני , לילה אחד חזרנו לצריפים מהעבודה בבית החרושת . אבל הם לא באו כל כך מהר, וישחררו אותנו

ואז הגיע מישהו בכיר הוא נעמד על משהו גבוה כדי , העמידו את כולנו ביחד. ראחד שאמר לנו לא להיכנס לצריף ושנחכה בחצ

אנחנו הולכים אבל אתם תישארו לעבוד בבית החרושת עד , חופשיים םשתדעו שמעכשיו את"הוא אמר , שכולם ישמעו אותו

הוא קרא את מה שהיה , קציןבזמן שהוא דיבר בא חייל עם חתיכת נייר קטנה ונתן אותה ל". שיסדרו לכם את הנסיעה הביתה

ואז הוא אמר לנו שחבל שצחקנו כי אנחנו באות איתם לאיפה . ובזמן הזה אנחנו שמחנו מאוד על כך שאנחנו חופשיות, כתוב בה

בעשר בלילה . סלק בהמות, אוכל של פרות –נתנו לנו ציידה לדרך , בערב התחלנו ללכת. כלומר אנחנו לא חופשיות, שהם הולכים

קצת  .הייתה לנו הרגשה שגם הבוס שלנו שהיה עם אשתו לא יודע בדיוק מה קורה, בכינו המון ולא הבנו מה קורה, לכתהתחלנו ל

בנות יש "צעקה הרגישה באדמה תפוחי אדמה  אחת הבנות ,הייתה הפצצה אז נשכבנו כולנו על האדמה, אחרי שהתחלנו ללכת

מיד התחלנו לאכול לא עניין אותנו , התחלנו לחפור באדמה תפוחי אדמהגדלים  אדמההסתכלנו וראינו שעל ה, "פה תפוחי אדמה

 .הכנסנו גם תפוחי אדמה לתוך הבגדים כדי שיישאר לנו למחר. חולה הנהייתבנס אף אחת לא , שזה לא מבושל ושזה מלא בבוץ

אנחנו היינו צריכות , העגלהלבוס הייתה מין עגלה קטנה כזו והוא שם את הדברים שלו בתוך . בדרך פגשנו עוד קבוצות כמונו

  . עשינו מדורה כדי לבשל את תפוחי האדמה בסיר, בדרך מצאתי סיר .לסחוב את העגלה במקום הסוסים

  

עברנו בעיר , ל נזל לי על הפנים והן נהיו שחורותובגלל הגשם והפיח הכ, אז שמתי את הסיר על הראש, אחר כך ירד גשם

בדרך כשהלכנו חלק .פות שלי בחלון והבנתי שהם צוחקים כך בגלל איך שאני נראיתהסתכלתי בהשק, והילדים הצביעו עלי וצחקו

אני לא הייתי מסוגלת לעשות . היו בנות שנכנסו לבתים ראו סיר על הגז תפסו אותו והתחילו לרוץ, מהבנות התחילו לגנוב אוכל

היא תכננה לתת את החלב , עם סיר חלב יום אחד נכנסתי לאחת החצרות וראיתי אישה הולכת. את זה בגלל החינוך שקיבלתי

היא נתנה קצת , התקרבתי אליה ואמרתי לה בגרמנית שאני מאוד רעבה ואם היא יכולה לתת לי קצת לאכול, לכלב שהיה במלונה

לאליזבט .  עם נשק 15-16כדי למנוע את הגנבות שמו ברחובות ילדים בני . מתוך הכלי של הכלב, לכלב ואת השאר היא נתנה לי



 

יום אחד היא נכנסה לחצר שהיה בה חזיר והיה שם גם סיר גדול עם מים רותחים ותפוחי אדמה היא התקרבה לסיר , יה מזלה

הבן אדם הזה בלי להגיד מילה נתן לאליזבט את הסיר עם , הוא התקרב אליה אבל היא לא ידעה גרמנית, ופגשה את בעל הבית

  . תפוחי האדמה

  

אבל לא באמת יכולנו לברוח כי הגרמנים שהיו איתנו עוד שמרו עלינו מהגרמנים הצעירים , שומריםבזמן שהלכנו היו עמנו מעט 

אני הייתי מאוד גבוהה ותפסתי , באחד הימים שהלכנו נפתח חלון מאחד הבתים ומישהו זרק לנו לחם. שהסתובבו עם נשק

עשר ימים עד  השיו ככה בקור וברעב במשך שהלכנ.אבל ידעתי שכולם רעבים לכן התחלקתי בו עם כולם, ראשונה את הלחם

הם סימנו , כים'כים אלא חיילים צ'אלו לא היו סתם צ. כים שהיו שם'הגענו לאיזה מקום וראינו שהבוס שלנו עצר כדי לדבר עם צש

לו והם חיילים ש 3-4אנחנו הבנו שמה שקורה שם זה לטובתנו ואז ראינו שהוא והאישה הולכים והוא לוקח איתו . לבוס שילך

נתנו לנו שם בגדים חמים . כך נכנסנו לטרזנשטט. כים באו לשער הגדול ופתחו אותו עבורנו'הצ. סוחבים לו את העגלה במקומנו

חלקם מתו כמה ימים , הבחורים שהיו איתנו אכלו המון. הייתה שמחה גדולה אבל גם עצב על כל מי שכבר לא היה איתנו. ואוכל

אחרי כמה זמן בטרזנשטט הגיעו למקום . בטרזנשטט שיכנו אותנו בבסיס צבאי גדול . מדיאחר כך בגלל שהם אכלו יותר 

הרוסים נתנו לכולנו אפשרות להיכנס למחסנים ולקחת משם מה שאנחנו , בטרזנשטט היו מחסני מזון גדולים של הגרמנים,רוסים

הלכנו שלושתנו , בנות שהתלחששו בנושאאך אליזבט שמעה על כך מ, לא כל היהודים ידעו על כך, שעות 48רוצים במשך 

, בא אלי קצין רוסי על סוס ולקח לי את הדלי, הצלחתי לקחת דלי קטן עם דבש אבל זה ממש היה ברגע האחרון, ונכנסנו למחסן

לקחתי את הדלי וכך אני , כנראה שאילצו מישהי לפני לזרוק את הדלי הזה, התקדמתי עוד כמה צעדים ואז ראיתי דלי זהה

הייתי , העבודה לא הייתה קשה. אותי שלחו לעבוד במאפיה. שישר נתחיל לעבוד הרוסים רצו .ליקקנו דבש כל ערב יואחיותי

הרופאים אמרו לה לא לתת להם מים כי בגלל המחלה , אליזבט עבדה בבית חולים עם בחורים חולים, צריכה להבריש את הלחם

  . אני כבר לא בטוחה, צה כלים איפשהוהיא רח, אילנה גם עבדה, שלהם אסור להם לשתות

  

אז לקחתי בצק ושמתי אותו על הראש שלי , אבל חשבתי על אחיותיי, אני עבדתי עם הלחם ויכולתי לאכול כמה שרק רציתי

  . ראיתי שהשומרת בכניסה למפעל מרגישה שמשהו לא בסדר אבל היא לא אמרה כלום, ומסביב קשרתי מטפחת כדי שלא יראו

אחרי כמה חודשים הגיעו  . ועצמות הייתי מסתכלת על ההשתקפות שלי בחלון ורק בקושי מצליחה לזהות את עצמיהיינו רק עור 

הם . הם הסתכלו עלינו שהיינו מלוכלכים ובלי שיערות. לא יודעת מה רצו מהם, הם היו פולנים נוצרים, לטרזנשטט אנשים חדשים

אנחנו שמענו בומים חזקים , ז באו חיילים מטרזנשטט ולקחו אותם לאיזה מקוםוא. דיברו ביניהם מי אנחנו איזה מין אנשים אנחנו

שוב אחרי כמה ימים הגיעו עוד אנשים והרגו גם . אחר כך גילינו שהם היו פוליטיקאים שהרוסים לא אהבו. והבנו שהרגו אותם

  .סתייםמלחמה עומדת לההאחרי תקופה בטרזנשטט התחלנו לשמוע פיצוצים רבים והבנו ש .  אותם

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

הוא הכין אותנו לכך , הוא אמר לנו שהיום בשעה כזו וכזו עלינו ללכת לרכבת, יום אחד הגיע מישהו ושאל מי מטרנסילבניה

ירד ממנה ,פתאום הרכבת עצרה. התחלנו לנסוע ויצאנו מהעיר, התרגשנו מאוד ורצנו לרכבת. שאנחנו עומדים לחזור הביתה

אליזבט הציעה שנרד . נחנו נשארנו באמצע שום מקום והרכבת המשיכה לנסועא, מישהו וניתק את הקרונות שלנו משאר הרכבת

בכלל אין לנו ? אמרנו לה איך נבוא, פתאום ראינו את השכנה שלנו והיא אמרה לנו לבוא איתה. מהקרון וננסה לברר מה קורה

בחורים ואנחנו לא ידענו איפה אילנה הלכה להסתובב עם כל מיני . היא אמרה שלאף אחד אין וכולם בכל זאת מסתדרים, כסף

נשארנו שם . עד שמצאנו אותה לקח זמן רב וכשסוף סוף ראינו אותה כמעט הרבצנו לה, אליזבט אמרה שלא נוסעים בלעדיה, היא

, בקושי רב הצלחנו לטפס לרכבת ,אמרה להם שייקחו אותנו האילנ, בערך חצי שעה ואז באה עוד רכבת מלאה במסכנים כמונו

החלטנו לקפוץ מהרכבת , ואז בא איזה חייל רוסי והתחיל ללטף אותי. עלינו לגג והחזקנו חזק מאוד כדי שלא נעוף אליזבט ואני

. היא בכתה כל כך חזק ששמעו אותה פשוט בכל מקום, אילנה בכתה חזק מאוד. שתי אחיותיי ועוד בחורה שהייתה איתנו, אני

אילנה אמרה שעד שיצאנו מהמחנה אנחנו לא יכולות לחזור , היא בוכה ככה הוא שאל למה, ואז בא מישהו ודיבר איתנו בהונגרית

קח אותנו לשם אבל הוא לא פותח את התא יושהוא י בודפשטהוא הכניס אותנו לתא קטן וסגור הוא אמר שהוא מגיע עד . הביתה

אמרו לנו . היעם מגש אוכל ושתיהיינו ארבע בחורות יהודיות , כשהגענו לבודפשט אמרנו לו תודה רבה וירדנו. עד שנגיע לשם

פתאום הגיע מישהו שזיהה אותנו . כמה שרק רצינו, הגענו לשם ונתנו לנו הרבה אוכל, יםצריכים להגיע למקום מסושכל הפליטים 

אמרנו . הוא אמר לנו שנוכל להישאר שם כמה זמן שרק נרצה, ואמר לנו לבוא לאיזשהו מקום ששם חיכתה לנו מיטה נקייה ואוכל

הוא הראה לנו קיר שעליו רשומים השמות . ה רבה אבל אנחנו נשאר רק ללילה אחד כי אנחנו רוצות למצוא את ההורים שלנותוד



 

הזקן אמר שבכל זאת אנחנו . אבל הם לא היו כתובים, מיד התחלנו לחפש את שמות ההורים שלנו, תו מקוםושל כל מי שהגיע לא

שגרירות הרומנית כדי וכדי לחזור לכפר אנחנו צריכות ללכת ל, שכעת הכפר שייך לרומניהלא יכולות מיד לחזור לכפר שלנו מכיוון 

רשות כדי שבה  ת השגרירותהתחלנו לשאול אנשים איפה נמצא, ישנו שם לילה אחד ואז קיבלנו קצת כסף. לקבל רשות לחזור

הייתה שם רק טבחית , ה שם אף אחדבסוף כשכבר היה מאוחר מצאנו את המקום אבל לא הי. אף אחד לא ידע, לחזור לכפר

. נחמדה מאוד שהכינה לנו אוכל היא אמרה לנו שאנחנו יכולות לישון ובבוקר כשיגיעו הפקידים הם יטפלו במה שאנחנו צריכות

  . בבוקר באו הפקידים שנתנו לנו אישור לחזור לכפר

  

הוא אמר לנו לא לפחד כי אם הם , שב בחור רומנילידנו י, ברכבת בדרך חזרה לקומנדו היו כמה רוסים אחד מהם בא ונשכב עלי

, לא יכולנו להגיע ישר לביתנו. ברכבת יגיע מישהו שהם מכירים לראות שאולי אבל הוא, ישמו עלינו יד הוא יזרוק אותם מהחלון

  . נו לעיירהבסוף קיבלנו קצת כסף ונסע. וששם נקבל כלי בישול ואוכל, מישהו שם פנה אלינו ואמר לנו לבוא לאיזה חדר ריק

הם עזרו לנו , שכנענו את השוטרים שיתנו לנו לחזור לביתנו, הלכנו למשטרה וסיפרנו על המקרה,גרו שם שלוש בנותחזרנו לבית ו

כשחזרנו הביתה התחלנו מיד לחפור במקום בו היה ארון הספרים  .לחזור ונתנו בית חלופי לשלושת הבנות שהתגוררו בבית

פליט ואמר לנו שהוא היה עם  הביתה יום אחד הגיע אלינו .מזה התפרנסנו באותה התקופה, לסרוג וחזרנו, הוצאנו את המכונה

כל החיילים , שיום אחד אבי נכנס לתוך השירותים והסתתר שם, בסוף הוא סיפר. אבל אין לו לב לספר לנו מה קרה לו, אבא שלנו

  . הפליט אמר שהם בטח מצאו אותו והרגו אותו, חיפשו אותו

  

כשהרוסים התקרבו הגרמנים הרעילו את , היא נלקחה לברגן בלזן ושם היא פגשה את בת דודתה, מי הופרדה מאיתנוכשאי

כשהתחילה התקופה הקשה בכפר עוד לפני  .את זה שמעתי מאותה בת דודה, אימי אכלה את מהלחם המורעל, החיטה

לימים לאחר שנגמרה , וככה הם הכירו, יר עם ילד קטןאבי פגש בבית הכנסת אדם צע, עם המכונה, עברנו לסנט יורד, המלחמה

וככה , הוא קיבל רשות מהמשטרה לחפש רכוש גנוב של יהודים, זולטן, המלחמה חזרנו לבית וחזרנו לכפר פגשנו את אותו האדם

זולטן נשלח בזמן המלחמה . בהמשך אנחנו התחתנו ונולד לנו בן. כשאנחנו פגשנו אותו הוא כבר היה אלמן. נרקם בנינו קשר

היא לא , אימו עמדה בכניסה וטאטאה ושאלה אותו את מי הוא מחפש, כשנגמרה המלחמה הוא חזר לביתו, למחנות עבודה

אנחנו היינו סורגות ובעלי היה מסתובב , נולד בננו, 1947- ב, כשנה לאחר שחזרנו זולטן שכנעה אותי להתחתן . זיהתה אותו

קחת ל –בעלי בעצם החליף את אבי בתפקיד . אז הוא היה מוכר את זה בעד מוצרי מזון לא היה אז כסף, ומוכר את מה שסרגנו

לכן אנחנו מכרנו את המכונה ואת כל רכושנו כדי , יום אחד הצמר נגנב, וו את הצמר לחוטיםטאת הצמר ולתת אותו במקום בו 

אך בגלל שלא היה חבר במפלגה לא נתנו , לםזולטן היה צ. למשפחה של הוריו של בעלי, עברנו לברשוב. לכסות את הפסד הצמר

ושאין , שתי נציגות של המפלגה הקומוניסטית ניסו לשכנע אותנו שנשאר .לו עבודה ולכן בגלל המצב החלטנו לעלות לארץ ישראל

  .תי להם את המספר על היד ואמרתי שכל עוד המספר על ידי המקום שלי הוא לא כאןיהרא, לנו מה לחפש בפלסטינה

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

בא נציג של . היינו שם שלושה ימים, מחנה לקליטת העולים יהיהגענו לשער העל, הגענו לחיפה, 22.10.1950הגענו לארץ ב

ירדנו מהמשאיות , נסענו לבית שאן כמה משפחות במשאית, באר שבע או בית שאן, הסוכנות ושאל לאיפה אנחנו רוצים לנסוע

חודשים באה בת  אחרי שלושה . כי הייתי בארץ שלי, ל לא הייתי מאוכזבתולמרות הכ. חיינו כך שלושה חודשים, והקמנו אוהלים

הגיע , לקחנו את חפצינו ופלשנו לבדון, היא סיפרה שבמעברה לידם יש צריף פנוי, דודה של זולטן שגרה בשיכון בכפר אתא

 רכאינסטלאטובעלי למרות שהוא היה צלם הוא עבד . אך בסוף נשארנו שם וחיינו שם ארבע שנים, משטרה כדי לפנות אותנו

התחתנה עם בחור כפרי והם עברו לגור , אחותי אליזבט. אתא במטבחעבדתי בעיקר בבית חרושת אני , ובבניה בכל מיני עבודות

כך נהיה , כנעה אותי לעבור לגור במושבאחותי ש, בלנו קביעות בעבודותינובגלל ששנינו לא קי, )לימים לימן(ל "במשוב צה

לטן אמר שהוא צלם והוא ראה עד כה פרות רק למרות שזו, הגענו למושב 1956באפריל . עצמאיים ולא יוכלו לפטר אותנו

שנתיים , וחיסל את הרפת תבסוכרזולטן חלה  1972ב. וכך נהינו חקלאים גדלנו פרות וירקות, אני אמרתי שנסתדר, בתמונות

זולטן נפטר . הוא גידל פרחים בננות ואבוקדו. והמשיך את העבודה במשק, לאחר מכן ראובן בננו חזר למושב כבן ממשיך

  .ומטפלת אחת מאיה, נינים השלוש נינות וארבע, כיום יש לי שלושה נכדים ושבעה נינים .ומאז אני חיה לבד, 1979ב
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