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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  אבני 
  :שם פרטי

  יהודית

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  י'פואצ

 בלועזית
PE'CSI  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  יהודית

  בלועזית
JUDIT 

:                     מין
 

  1932 :לידהשנת 
 

  :  עיר לידה
  בודפשט

  בלועזית
Budapest 

  :ארץ לידה
 הונגריה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  י'פואצ אונדור

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 אירן קליין

  :     לפני המלחמהמקום מגורים קבוע

  בודפשט

  בלועזית
Budapest 

  :ארץ המגורים

 הונגריה
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 . תחילת התיכון+ יסודי

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

  :או בתנועה חבר בארגון
  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

 בודפשט
  גטו בודפשט: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

Budapest Ghetto 
  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

 בלועזית
  

  בודפשט:המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  18/1/45:  תאריך השחרור
 

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

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנתעליה
  

1963 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  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
  

לא  .ממש בתחילת המלחמה 1943שנולד ב אחי הקטן -ואבי נישא בשנית ונולד לו בן, אני גדלתי אצל אימי, י היו גרושיםיהור
  .אבל למדתי בבית ספר יהודי. היינו דתיים בכלל

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):למי עזרתבמי נעזרת או אולי , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  

19/3/44  

, נגזרו כל מיני גזרות על היהודים כמו הטלאי הצהוב, ואז התחילו הרדיפות של היהודים בהונגריה, נכנסו הגרמנים להונגריה 

בבודפשט תחילה . ויהודים מכל הונגריה חוץ מבודפשט נאספו למחנות עבודה והשמדה, פיטרו את כל היהודים מעבודותיהם

. וכל היהודים מהאזור נאלצו להצטופף באותם בתים.  היה ריכוז גבוה יחסית של יהודים במגן דוד צהוב סומנו כמה בתים ששם

באותו זמן האוכל החל . סבי וסבתי) הדוד נפטר(מי הדודהבאותו בית גרנו אני וא, למזלנו באחד הבתים גרו אח של אמי ואשתו

. יתה חלוקת תלושים שהיה ניתן לקנות מזון רק לפי כמות התלושים שקבלוילכן ה. שנים 5גמר מאחר והמלחמה כבר ארכה ילה

  . ואף  היו מוצרים שלא יכלו לרכוש בכלל כמו בשר, היהודים קיבלו פחות תלושים מהגויים

  

ואז המפלגה , )3-5צ בין "ואחה, 9-11בוקר בין . (והחלו להגביל את זמני היציאה של יהודים לרחוב, אחר כך המצב החמיר

והחלו להרוג יהודים ברחובות ללא , הם היו הונגרים אבל הרבה יותר גרועים מהגרמנים, שיסטית הקיצונית עלתה לשילטון הפ

גידרו כמה בתים סביב בית הכנסת הגדול וכל היהודים נאספו , עם החמרת המצב , לקחו ילדים לשפת הדנובה וירו בהם, סיבה

ואז . כל הגברים נלקחו למחנות העבודה, באותו שלב נשארו רק נשים וזקנים בגטו .לגור שם בגטו סגור ומי שניסה לצאת נורה

  . 80ונשארתי לבדי עם סבא וסבתא שהיא בסביבות גיל , 60החלו לאסוף גם נשים עד גיל 

  

היא הבינה שסבי , יה שניסתה לעזור לנו וליהודים אחרים בזמן המלחמהיתה למשפחתנו חברה טובה מאוד נוצרילמזלי הי

ודאגה להעביר אותי לבית יתומים של ילדים יהודיים שהיה תחת חסותם , בתי מבוגרים בכדי לדאוג לילדה קטנה כמוני וס

 4(וצפיפות איומה , מעט מאוד מזון למאות ילדים, התנאים בבית היתומים היו קשים. והגנתם של הצלב האדום הבינלאומי

  .אבל יחסית היינו מוגנים). ילדות במיטה אחת

  

והם מעוניינים לחסל את בית , החליטה שאינם מכבדים יותר את החוקים  תהפשיסטיהמפלגה , חודש שהיתי במקום לאחר

לאחר משא ומתן של הצלב האדום עם הפשיסטים הצליחו להגיע להסכם שיתנו לילדים שעתיים להתארגן לפני . היתומים הזה

לילדים שעוד שעתיים הפשיסטים יקחו את כולנו לא ידוע  אחת המחנכות שהיתה נכנסה להודיעה. שלוקחים אותם ללא ידוע

. מלבד איזה שטח לש הריסות שהופגז, סביב הבית עמדו הפשיסטים ושמרו שלא יברחו, לאן לכן מי שיש לו לאן לברוח שילך

תי איפה ידע. לאי הצהוב ודרך ההריסות יצאתי טהורדתי את ה, לא חשבתי פעמיים . משם אפשר היה לצאת מבלי שישימו לב

הבעיה היתה שהחברה חששה שיש אנשים שראו אותנו יחד כשהייתי מסתובבת עם , גרה החברה הנוצריה ולשם הלכתי

לכן היא  .ואז יתפסו גם עוד שני קרובי משפחה נוספים שהיא הסתירה אצלה. וילשין שהיא מסתירה אותי, לאי הצהובטה

, י עד סוף המלחמהתשם נשאר. סמכים שאומרים שהיא נוצרייההחליטה לשלוח אותי למקום מסתור של דודתי שהשיגה מ

האישה ). ואמרתי שלום לכמרים ברחוב, למדתי את התפילות(ולכן גם אני נוצריה , דודתי השיגה לי ניירות שאני כביכול ביתה

הרגיז (מיוחד אלי וב,ידעה את האמת שאנחנו יהודיות והיתה מאוד לא נחמדה אלינו , שהסתירה אותנו בביתה תמורת כסף רב 

  ) . י עוד כסףילמרות שקבלה על, אותה שהצטרפתי לדודה

  

ואז הודיעה לנו בעלת הבית . נאלצנו כל דיירי הבית לרדת להתגורר במרתף, והבית נהרס לגמרי, יום אחד הפגיזו את הבית

  . שכנים שריחמו עלי נתנו לי מזון שחלקתי אותו עם הדודה . שאינה יכולה יותר לתת לנו אוכל



 

  .1945בינואר   18  -ומאז היינו משוחררים, ושאלו אם יש במקום גרמנים או  נשק , יום אחד נכסנו למרתף חיילים רוסיים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

  
ועזרה לנו גם , החברה הנוצרייה יצרה איתנו קשר,  )'וכדו, מחנויות שנפרצו (מיד לאחר השחרור יצאה דודתי להשיג אוכל  

את אמי , ואת סבתא מצאה בחיים, את סבא היא מצאה מת ברחוב, דודתי יצאה לגטו לחפש את סבא וסבתא. לקבל מעט אוכל

ותו בית יתומים ממנו ברחתי אהיה במקרה ב, בעלי לעתיד  . ה שקרה איתןודודתי שנלקחו לא מצאנו אז מידע או רמז על מ

אחרי שעתיים לקחו אותם מבית היתומים לדירה קטנה : והוא סיפר לי מה היה לאחר שיצאתי . והוא נשאר שם עם אחיו הקטן

רבה ילדים ופתח הדלת אבל מאחר והיו ה, הילדים מיהרו לצאת, בבוקר הורו להם לצאת במהירות מהדירה. שם שהו בלילה

, רובם נהרגו, כן לקחו את הילדים הנותרים לשפת הדנובה וירו בהםלאחר מ. יד נורה ונרצח במקוםמ מי שלא הספיק לצאת, צר

  .כנס לאחד הבתים המוגנים עד סוף המלחמהימשם ברחו בהמשך והצליחו לה, והמעטים שניצלו והוא ואחיו בניהם נלקחו לגטו

  

הוא לא סיפר כמעט , יחה להשיג חלק מהדירה של הסבא והסבתא שם גרנו עם הסבתא עד שאבי חזר לאחר זמן דודתי הצל

אבי מצא  . מאוטהואזןומשם נלקח לגרמניה למחנה ריכוז , ידעתי שהוא נלקח למחנה עבודה , כלום על הקורות אותו במלחמה

לכן שלחו אותי לכמה ימים ,  ן היה קצת חסרולכ, היה חסר אוכל בשל המלחמה, ואני עברתי לגור איתם, את אשתו ובנו

חזרתי , לאחר שנה החיים החלו לחזור לעצמם.  מה שלא היה בבית –כי שם היה אוכל  לילדים יהודים  נטוי'ייטנה של הגלק

לכן נשארתי . לאבי לא היה אומץ לברוח, חיל השלטון הקומוניסטיזמן הת באותו . תיכון יהודי בבודפשט -ללמד בית ספר

אותו הכרתי , אז נפתחו הגבולות למשך חודשיים אז ברחתי עם בעלי הראשון ההונגרי לצרפת, 56כה  בבהונגריה עד המהפ

באותה תקופה גיליתי שיש לי דודה ובן דוד  .ושם ילדתי את בני היחיד, שנים 7בצרפת חיינו . 23במסגרת עבודתי כמורה בגיל 

  . מצד אבא שניצלו וחיים בישראל

  

ואז הוחלט ) הסיפור בהקלטה. (איתרתי אותה איכשהו, ורציתי מאוד לבקר אותו ואת חברת ילדות שלי שגם היא גרה בארץ

. שבועות 3לביקור של , 1962בשנת ) תבה דוקטורט על הארץכ(ה שהתעניינה בישראל ייה נוצריישאצא עם חברה צרפת

איך מוצאת בעינייך ? איך היה, 'שהחתים את הדרכונים בנמל  שאל אותי השוטר של משמר הגבול, כאשר הביקור הסתיים

: אז הוא לקח את הדרכון ואמר, והייתי מאוד רוצה להישאר, אז אמרתי לו שאני מאוד אוהבת את הארץ ונמשכת אליה?', הארץ

, ת זרה מלוכלכתזה נתן לי מסר מהשמים כי הבנתי לפתע שבהונגריה אני יהודייה מלוכלכת ובצרפ!. אין שום בעיה תישארי

  ! ופה רוצים אותי

  

ועזבתי את , אז התגרשנו, הוא לא רצה לבוא מפני שלא יהודי, והודעתי לבעלי שאני חוזרת לישראל בכל תנאי, חזרתי לצרפת 

הוא .  אבל אנחנו שמרנו על קשר כל הזמן. הבן שלי נשאר שם מאחר ולא יכולתי לקחת אותו מאביו מבחינה חוקית. צרפת

  . יה ויש להם שתי בנותירפתנישא עם צ

  

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

  ):לדורות הבאים
  

  

התברר שהיינו באותו (הכרתי את בעלי אצל חברים משותפים . ודירה, מיד לאחר האולפן מצאתי עבודה, בארץ הגעתי לחיפה

לימדתי מתמטיקה בתיכון ). אך לא הכרנו אחד את השני כי היה הפרדה בין בנים לבנות, בית יתומים בהונגריה במלחמה

המסר שלי לדורות הבאים זה אהבת החיים  . ועבדתי בחברת חשמל, אך לא אהבתי את המקצוע אז למדתי מחשבים, בחיפה

  !ואהבת הארץ

  

  2014פברואר , חיפה, מוריה שטרנליכט: ראיון
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