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  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, ת מוותמחנות וצעדו, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

בתים בכפר  בימים הראשונים ריכזו את היהודים בכמה. וציוו על ענידת טלאי צהוב 19.3.1944הגרמנים כבשו את הונגריה ב

בבית חרושת ללבנים ריכזו . בשלב הבא היה גטו של כמה כפרים ואחר כך הועברנו לדוברצן. ואנחנו עברנו לגור בבית של סבא

  .את כל יהודי האזור מכל הגטאות

ם אנשי הגטו עמדו עם דליי. בארמה םהיינו חמש חברים בני גילי ששאבנו יחד מי. וחצי 14כשהחלה המלחמה אני הייתי בן 

והעירה לי שמעולם לא , פתאום הופיעה אישה צוענייה וביקשה למלא את הדליים שלה. למלא מים והגיע התור שלי לשאוב

כמה מטרים מאותו מקום עמד חייל הונגרי וקרא לי . מילאתי את הדליים שלה. אמרתי לה שדווקא עבדתי הרבה. עבדתי בחיי

. דבר עם אישה הונגרייה וחטפתי כמה סטירות כמו שחייל הונגרי יודע לתתהוא שאל איך אני מעז ל. התייצבתי. להגיע אליו

ככל . העלבון וחוסר האונים נשארו לי, הבושה. עמד סבא שלי וראה הכל ולא היה יכול להושיע אותי, קרוב לבאר, מהצד שני

  .שהשנים עוברות הזיכרון נעשה קשה יותר ואיני יכול לשלוט על דמעותיי

אנשי הכפר התייצבו כדי להיפרד . אנחנו היינו אמא עם שישה ילדים. למשפחות מרובות ילדים להתייצב ביום הגירוש קראו

שלושתם היו בעלי זקן אך כעת היו מגולחי זקן מה . והשמש שפיצרבצי, השוחט רב שלום, מולנו עמד סבא שלי. מאיתנו

עצוב לי . שני אירועים אלה נשארו עמוק בזיכרוני. נפרדנו וכך, לברך אותנו, סבא נסה לעודד אותנו. שהכניס אותנו לשוק וזעזוע

  . ני בוכה וזוכר את סבא שליא כך. וכואב לי

. ובאחד הימים שמנו לב לכתובת שלא בשפה ההונגרית, נסענו צפונה. הסיפור של רכבת הגירוש דומה לכל סיפורי הרכבות

בוע שמנו לב שאנחנו שוב בהונגריה ועוברים בתחנות שכבר היינו אחר ש. מה שגילינו רק בדיעבד -בדרך לאושוויץ, היינו בפולין

הדלתות בקרונות נפתחו . קרוב לעיר וינה -ימים הגענו לאוסטריה לתחנה שאת שמה אינני זוכר 12אחרי , בסופו של דבר. בהן

עבודה והם הועברו נערכה סלקציה בין אלה שהיו בעלי כושר . ובכל הקרונות היו אנשים מתים שלא עמדו בתלאות הנסיעה

עבדנו בפינוי הריסות . בווינה שכנו בבתי ספר וההפצצות היו בעצומן? ובאיזה זכות, כך ניצלנו. והאחרים נשלחו לאושוויץ, ינהולו

  .ההפצצות ולא פעם תחת ההתקפה

. יה יוגוסלביהעל גבול אוסטריה הונגר, הועברתי בקבוצה של חמישים אנשים מכל בתי הספר לדרום אוסטריה 1944בנובמבר 

גרנו . הייתה מכסה יומית שהיה עלינו לבצע והיה חורף קשה מאוד. עבדנו בחפירות תעלות נגד טנקים ועוד ביצורים אחרים

האוכל היה רבע . לכל ארבע אנשים היו שתי שמיכות. על זרדים שהצלחנו לאסוף, עשרים איש באוהל אחד וישנו על הקרקע

  . כיכר לחם ביום וקליפות

הם בחרו נציג דובר . אנשים הצליחו לברוח מהמחנה בוקר אחד גילו הגרמנים שכמה. םיסים היו קרובים שמענו תותחכשהרו

, למחרת בבוקר. ועוד חמש זקנים שהתנדבו לעבודה קלה ושלושה מדיירי האוהל של הבורחים, אני נבחרתי, גרמנית מכל אוהל

נה מול העמידו את כל השמו. הצעידו אותנו כמה מאות מטרים ובמקום שאליו הגענו היה בור. התייצבנו לפי פקודה, ערב פסח

שאל אם כולם מבינים גרמנית והסביר לנו שבדרך כלל הם מוציאים להורג עשרה אנשים  SSקצין . התעלה ואנחנו במרחק קטן

אחת , היו שם שתי מכונות ירייה. הפעם לפי בקשת המפקד של המחנה הם מוציאים להורג אחד תמורת אחד. מול כל בורח

אמר שהוא , אחד הזקנים קם. ניתנה פקודת אש והשמונה מייד נפלו לבור. הנותריםמכוונת אל הנידונים למוות והשנייה עלינו 

פעם . זעזוע. עוד כדור ומפקד המחנה גאל אותו שואז ביק, ירו בו עוד כדור והוא עדין נשאר בחיים. רוצה לחיות וביקש רחמים

  .ם ולעבודהוחזרתי לחברי, אחר כך כבר הייתי מחוסן. ראשונה שראיתי ונכחתי בהוצאה להורג



 

באותו . באותו ערב התחילו את הצעדה. בשר חזיר ושומן -נתנו לנו מכל תכולת המחסן שלהם, באותו ערב כשחזרנו מהעבודה

צעדנו בנוחות יחסית ותוך שבוע . קילומטרים וכל הדרך היינו משלשלים כי אכלנו חזיר על קיבה מצומצמת 40לילה צעדנו 

ולמחרת החלה צעדת המוות , יהודים 6000כ, את כל הצועדים מהמחנות השונים בדרום מחוץ לעיר ריכזו. הגענו לעיר גרץ

  . שלנו

המעדן היה מי שמצא שבלול ובלע אותו בלי . המוצלחים מבינינו הצליחו לקטוף מיני ירקות. צעדנו ללא קבלת אוכל כעשרה ימים

חייל גרמני אחד קיבל קריזה . יו רציחות וסדיזםבדרך כמובן ה. בערבים עברנו בשדות פתוחים וליקטנו מה שהיה. הקליפה

שיום אחד שבר על יהודי את  עד, אך לא בראש כדי שלא ימותו מייד באותו לילה, והתחיל להרביץ ליהודים בקת הרובה שלו

, ניגש אליו, אחד שראה יהודי שאסף זרדים כדי לחמם מים הוציא את האקדח וירה בברכו של האיש SSקצין . הרובה שלו

  .יהודי הראשה לו שנפצע ובזמן שדיבר הגרמני שם את האקדח בעורפו וירהה

אזרתי  ,כאשר ראיתי את החייל בסוף. ולא אחת התיישבתי כי כבר לא היה לי כוח להמשיך, תשוש מאפיסת כוחות, הייתי עייף

חד א כל. חילו לחלק לנו אוכללצעדה פתאום הת 12או ה 11ביום ה. היה ידוע לכולם שיורים במי שמפגר מאחור. כוח והמשכתי

מימן הייתה תהום , המקום היה איזור הררי. ישבנו לאכול והתחלנו ללכת בקבוצות. קיבל רבע כיכר לחם וסלק בהמות שלם

הבנתי . והדם זורם בכביש, 80או  70אני ספרתי כ, לפתע ראינו הרבה הרוגים בצד הדרך. הכביש התפתל. ומשמאל צוק

המקום היה איזור . אך לא ראיתי אתה קבוצות שלפנינו בפיתולי הכביש, מייד התארגנו בקבוצות. ושהולכים להרוג את כולנ

, למחרת היה יום מנוחה .נופש ידוע בדרום אוסטריה ושני חיילים אוקראינים נעמדו בפיתולי הכביש וירו בחופשיות בצועדים

 .במוצאי שבת, יומיים לאחר מכן הגענו למטהאוזן. ממיםמאות פצועים מד. באותו יום הדין היה כמה מאות הרוגים ואף יותר

חלקם ותיקים וחלקם הגיעו רק בימים , איש 40,000באותם ימים היו שם כ. איש 300-אוהלים ל 4במטהאוזן באזור בו היינו ביו 

   .נשכבנו בתעלות ובמקומות שמצאנו. האחרונים

אותם אנשים שמעו . שמועות התפשטו מהר במקום כזה. ינהשמענו שהיו שם גם יהודים שעבדנו בוו, יום ראשון, למחרת

לא חילקו שם . בזכותה נשארתי בחיים. אני הייתי אפאטי אבל אמא שלי חיפשה ומצה אותי, שהגיעה קבוצה חדשה מהדרום

מים באחד הי. במטהאוזן פגשתי לראשונה בערימות הגופות המוכרות בכל פינה של המחנה. אנשים ישבו וחיכו למוות, אוכל

היינו . נהרגו כמה אנשים והפכו למאכל אדם של האנשים הותיקים יותר במחנה. נפלה פצצה מאחד המפציצים שעברו מעלינו

בכל בוקר היו עוד . היו שם צריפים. מרחק של יומיים הליכה, משם הצעידו אותנו לגונציקרכן. שם כשבוע עד עשרה ימים

כולם היו עור . שם אנשים מפלוגות העבודה שעשו את כל הדרך מאוקראינההיו . ערימות של נפטרים מרעב ואפיסת כוחות

היא הייתה אצלו בחמישי במאי כשהודיעו לנו . אח שלא בא, הדוד ירמיהו, אמא שלי מצאה שם את אחד הדודים שלנו. ועצמות

  .כעבור שעתיים היא באה לבקר אותו ומצאה אותו מת. בשעה שבע בבוקר, שהמלחמה נגמרה

  

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

אולי לא ידעו על , הצבא האמריקאי לא נכנס למחנה. השחרור מהמחנה היה בתוך יער ממרחק מספר קילומטרים מהכביש

הגענו לעיר לינץ ושם נאספנו על ידי . ו את הצבא המשחררלמחרת בבוקר התחלנו לצאת עצמאית לכביש ושם פגשנ .קיומו

רבים . ביום השחרור עמדו על מסילות הרכבת קרונות עם קופסאות שימורים של הצבא הגרמני. הצבא והעבירו אותנו להורשינג

  . אכלנו על קיבה מצומקת והתוצאות לא היו טובות, התנפלו על המזון

את הבניין הפכו . קרוב לשדה, שיכנו אותנו במחנה של טייסי חיל האוויר. רמניבהורשינג היה שדה תעופה של הצבא הג



 

לקחתי אותו . איתי בחדר היה בחור שכל היום התפלל ושלשל. ורבים מתו שם מטיפוס המעיים, מעין בית חולים, למרפאה

וחזרתי לחדר להביא לו  השכבתי את חברי. ברחבה מחוץ למרפאה שכבו מאות חולים שהמתינו לאח שיגיע אליהם. למרפאה

ביקשתי עזרה . כשחזרתי ניסיתי להשקותו אך הוא לא הגיב לי. המרחק היה של חמש דקות הליכה. קפה קר לפי בקשתו

כך היו עשרות מקרים למשך ימים רבים עד שהצליחו לעצור . מהאנשים סביבי עד ששאלו אותי איך אני לא רואה שהוא כבר מת

לקח לי . נעלמו ונלקחו לבית החולים, אמא וכל האחים, עיסוקיי בכפרים וגיליתי שהמשפחה שלייום אחד חזרתי מ. את המגפה

  .יומיים למצוא את כולם

חזרו , נפש לפני הגירוש 120, מתוך שלושים משפחות. חזרנו הביתה. עד שיכלנו לחזור להונגריה, היינו בהרשינג עד אוגוסט

שאלתי ואני עדיין שואל . ניצלנו מהתופת בנס. ה את אמי וכל אחיי ואחיותיימתוכם משפחתי שמנת -בערך חמש עשרה ניצולים

  ? באיזה זכות נבחרנו לחיים

אחותי הגדולה ? מה לנו ולמקום כזה, אין יהודים, אין חברים, אין קהילה: אך לא זה מה שהיה, ניסינו להתחיל את החיים מחדש

בדרך עברנו . כבר היינו בדך לישראל 9.2.1946ב. ה לקבוצהדליה הצטרפה לגרעין תנועתי בדברצן ואני נסחפתי אית

  .24.12.1947לארץ הגענו ב. קפריסין, איטליה, באוסטריה

  .פגשתי אותם בקפריסין, באוניית המעפילים כנסת ישראל 1946עלו לארץ באוגוסט  ,עם יתר אחיי ואחיותיי ,אמא שלי

  

  

  הסיפור נכתב על ידי מרדכי מנדל

  2009אוגוסט  ,קיבוץ בית העמק

  


