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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  שושנה

   :שם פרטי

  כרמין

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

             אנדל                               

                                              בלועזית
Endl 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

                                                      

   בלועזית
           Margit                               

:                     מין

  נ   

   :לידהשנת 

1932 
  :  עיר לידה

                                   בודפשט                           

       בלועזית
             Budapest                              

  :ארץ לידה

  הונגריה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

Gyula Endl 
  :שם פרטי ושם נעורים של האם

Ilonq Go`tier 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  בודפשט            

   בלועזית
        Budapest                                 

  :ארץ המגורים

 הונגריה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 תלמידה ביסודי 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                           תלמידה    

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

  שומר צעיר

   .תקופה בגטו ותקופה מחוץ לו, בודפשט :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  גטו בודפשט     ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                Budapest                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                               לא                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 בודפשט

  1944:  תאריך השחרור
 

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

  

 לא

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  בודפשט 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  לא

  :עליה שנת

  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

, באונייה לא זוכרת את שמהעלתה 

  .מאיטליה לארץ



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

, לא הכרתי יהודים. ספריםבבית דפוס בתור כורכת שעבדה , בעלים של מוסך ולאם יהודיה שהתנצרה, נולדתי לאב נוצרי

חוקים שהקשו על החיים , גדלתי כנוצרייה לכל דבר וכאשר ההורים שלי התגרשו לאחר גילויי אנטישמיות שהתחזקו בתקופה

לאחר הגירושים אבא שלי עזב את בודפשט ואמא שלי . של יהודים ומשפחותיהם ודברים נוספים שהקשו על היחסים שלהם

בהתחלה הביטוי היחיד של השואה שראיתי היה היחס שאמא . במנזר קתולי, חו ללמוד בפנימייההייתה חלשה מאוד ואותי של

עם הזמן התקשחו . פ החוק יהודי היה מי שאביו יהודי"אך ע, בין השאר היא נאלצה לשים תלאי צהוב, שלי קיבלה בתור יהודיה

ר הן מסרו אותי ועוד ילדה שהייתה כמוני והצטרפנו החוקים וראו גם כיהודיה ולאחר שהפעילו לחצים רבים על הנזירות במנז

  .למשפחה שלנו בגטו

  

  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
  

  

אמא שלי התמוטטה נפשית והתקופה זכורה לי , אך בינתיים בחוץ ההורים שלי התגרשו, הייתי מוגנת בפנימייה 42עד שנת 

בנות "על הנזירות הופעלו לחצים רבים למסור את .  כתקופה קשה אבל בפנימייה עצמה היה לי טוב והתייחסו אלי אוד יפה

הגטו בבודפשט הוקם באזור . ופו של דבר שנינו יצאנו מהפנימייה ועברתי לגור עם אמא שלי וסבתא שלי בגטוובס" התערובת

עד שכל מי שלא יהודי עזב את האזור ומצאו לו , שבו היו הרבה יהודים אבל הוא היה פתוח למעבר של נוצרים כמעט שנה

היתה לי האפשרות " רומית- קתולית"צרי ומסמכים שכתוב בהם לי כבת של נוצרי עם שם נוצרי ומראה נו. פיתרון מגורים אחר

וכשאני , אמא שלי היתה אישה חלשה. לצאת להכנס מהגטו ועשיתי שליחויות והבאתי תועלת והוצאתי והכנסתי דברים מהגטו

  .כנס אמרתי לה שאנחנו חייבים לברוח מהגטויהבנתי שעומדים לסגור את הגטו ואני כבר לא אוכל לצאת ולה

  

קרבות , הפצצות, לא תחבורה, לא היה חשמל, כל הזמן היה רעב, 18:00עוצר מהשעה  המלחמה היה כל יום בכל העיר בזמן 

לא כמו אלה שאתם מכירים פה בארץ של , זאת היתה מלחמה אמיתית. העיר היתה משותקת, רחוב בין הגרמנים והרוסי

כולם , ברחנו מהגטו וכל לילה ישנו אצל אדם אחר. לכל דבר העיר היתה שדה קרב, הכל היה הרוס, שבועיים שלוש והופ נגמר

כמו אנשים , והתחבאנו שם וגרנו שם בחורבות, אחרי שבועיים הגענו לבית הדפוס שאמא שלי עבדה בו. פחדו להסתיר אותנו

ינו צריכים אז כדי לאכול הי, לא היתה אספקה, בזמן המלחמה לא היה אוכל. לא יהודים שלא נשאר להם בית, רבים אחרים

פעם אחת נכנסנו למפעל לשוקולד וסחבנו משום אבקת חלש וגוש שוקולד גולמי גדול . לפרוץ לחנויות ובתי חרושת נטושים

אבל כשהם , הם כבר נראו כמו חיות, הם הגיעו אחרי שנתיים של קרב, כאשר הצבא הרוסי הגיע לעיר. שהחזיק אותנו שבועיים

הרוסים כבשו את . ה ילדה רזה עם צלחת קטנה הם תמיד היו משתפים אותי באוכל שלהםהיו מבשלים לעצמם ואני הייתי בא

הדרך לגטו היתה מלאה בגוויות של , אני זוכרת את היום ששמענו שהרוסים כבשו את הגטו. רחוב רחוב, בודפשט לאט לאט

שם חזרתי לפגוש את סבתא שלי כשהגענו ל. מזל שהיה חורף אחרת הייתה פורצת שם מגיפה, אנשים וחיות שמתו בהפצצות

  .  הם נראו כמו שלדים, ודוד שלי ששרדו איכשהו

  

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

  

  

לא לקח לנו הרבה זמן להתאושש . זה מה שכולנו חיכינו לו, שחרור של הגטו על ידי הצבא הרוסי היה הגשמת חלוםה

שתו כל מה , אנסו נשים על ימין ועל שמאל, כמו חיות, הם התנהגו בצורה נוראית. מההתלהבות ולראות שלא הכל ורוד כל כך



 

למרות שהיה אסור להם אם מפקד היה רואה חייל שותה הוא פשוט היה יורה . כל דבר עם אלכוהול אפילו בושם, שהיה אפשר

שלאחר כמה זמן הבנו שזה לא הדבר , משטר קומוניסטי, הוקם משטר חדש במדינה. את הפכה אותם לחיותהמלחמה הז. בו

אנחנו התמסרנו לתנועות . הנוער העובד ואחרים, השומר הצעיר, הכי טוב והחלו לקום תנועות הנוער הציוניות בהונגריה

 .במלחמה הזאת שכנעו אותי שאני יהודיהאותי . משלנו אחרי המלחמה זה היה נראה לו כמו חלום מדינה, הציוניות בכל ליבנו

היא אמרה לי שפלשתינה מדינה מפגרת עם גמלים ברחוב ובאמת היה פה הרבה פחות , אמא שלי לא תמכה בזה שאני אעלה

  . היא לא האמינה שאני באמת אעלה לארץ היא חשבה שזה שטויות של תנועות נוער ודיבורים של צעירים. מתקדם מהונגריה

  

אמרו לנו שאנחנו יוצאים , העלייה לארץ נעשתה בהפתעה. כי הציונות לא תאמה לקומוניזם, עם הזמן מפגשי התנועה נאסרו

ההורים נפרדו . קצת אוכל וקבעו איתנו בתחנה המרכזית המערבית בבודפשט, קצת בגדים, נתנו לנו רשימת ציוד, לטיול פסח

עלינו על הרכבת ובמהלך הנסיעה . ידים כי זאת הייתה תקופה קשה ליהודיםכמעט כל הילדים היו ילדים יח, מאיתנו בתחנה

, ירדנו. כיה'בסופו של דבר ירדנו בתחנה אחת לפני הגבול עם צ, אף פעם לא נסענו כל כך רחוק בשביל טיול, התחלנו לחשוד

יכול , ומי שלא יכול! ייה לארץזאת על, זה לא טיול פסח: "המדריכים לקחו אותנו ליער ששם פגש אותנו ראש הקן ואמר לנו

היא , בחורה נוצרייה, קיבלנו הוראות ממדריכת גבול. היינו ארבעים, חזרה איתו בחורה אחת. "לחזור איתי עכשיו לבודפשט

אני , אני הולכת אתם הולכים, כל מה שאני עושה אתם עושים, עושים כל מה שאני אומרת, לא מדברים הונגרית, תדרכה אותנו

כיה שם עלינו על משאית שלקחה אותנו לקן של השומר הצעיר 'במשך הלילה עברנו את הגבול והגענו לצ. נשכבים שוכבת אתם

הבחור שמסר את המכתבים להורים קיבל . שם כתבנו מכתבים להורים שלנו מספרים להם מה עשינו. הוא שם עד היום, שם

כיה המשכנו 'לקח איזה חודשיים עד שהגענו לארץ מצ. המכות ונעצר למספר שנים כי חלק מההורים התלוננו עליו במשטר

  . משם עלינו על אונייה לארץ, מקום שהיו בו המון פליטים יהודים ומשם לאיטליה לחלק הדרומי, לוינה לבית רוטשילד

  

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

  ):לדורות הבאים
  

  

עבדנו חצי יום , היינו שם שנתיים, זה קשור לעליית הנוער וגרנו בקיבוץ דליה, כשהגענו לארץ הגענו לחברת הנוער ההונגרית

היו הורים שהתחילו  .המון צעירים וחיים טובים, נהנינו שם מאוד, בקיבוץ היו חיים טובים מאוד. בעיקר עברית, ולמדנו חצי יום

 42היא סירבה לעלות לארץ ולא האמינה שהיא אישה בת , המשכתי לשמור על קשר במכתבים עם אמא שליאני , לעלות לארץ

לאחר כשנה  ,אמא שלי לא התאוששה מכל מה עבר עליה .תוכל להתחיל מחדש את חייה פה בארץ בלי כסף ושליטה בשפה

, אבל אז הייתי עסוקה בהגשמת החלום, י מבוגרת אני מבינה שעשיתי לאמא שלי עוולכיום כשאנ. וחצי היא שלחה יד בנפשה

הדרכתי ל "אחרי שנתיים בקיבוץ התגייסתי לצה. לא הבנתי מה זה להיות אם גרושה לבת יחידה, הקמת הקיבוץ ומדינת ישראל

עבדתי בכל דבר שהיה  .קיבוץ מגן ,לביתי עד היום איתו ולאחר מכן הגעתישם הכרתי את בעלי , בשומר הצעיר בבאר שבע

הייתי מחנכת ולימדתי מקצועות אופנה , "מעלה הבשור"ב, עד שבלב מסויים הפכתי להיות מורה בבית הספר, צריך בקיבוץ

    .  אני מחזיקה את המועדון והמתפרה בקיבוץ כיום. ותפירה

     

איפה , י אותם לבודפשט להראות להם איפה גרתישנה לקחת 30לפני  .שנים עשר נכדים, בת אחת, כיום יש לי שלושה בנים

הם היו ידידים בברית עם , אין לי סנטימנטים להונגרים או להונגרית. בודפשט היא עיר יפהפיה אני אוהבת אותה מאוד. נולדתי

בהונגריה בזמנו אייכמן גר , המפלגה הגדולה שלהם במדינה כיום היא נאצית, הם עד היום מדינה נאצית. הגרמנים מעל ומעבר

, אבל אני אוהבת את היופי של העיר ,היא היתה כל כך יעילה בהונגריההוא היה אחראי על השמדת היהודים ולכן , שנה

  .  הפארקים והנהר

  

  2014ינואר , קיבוץ מגן, אביעד בשרי: ראיון
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