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 (1945-1940) הסיפור של דוד כילד בתקופת השואה
 

מרגלית, אבא דב  אאימלה. בארץ הונגריה, בעיר בודפשט, גרה משפחה יהודית עמ
 9 -מרגלית עבדה בחנות צלום, אבא דב היה סנדלר ודוד בן ה אאימ. 9ובנם דוד בן 

 למד בבית הספר עם ארבעים ילדים הונגרים ורק דוד ועוד ילד אחד היו יהודים.
בתקופה הזו לא אהבו את היהודים שחיו בארצות הגולה, מאוד הציקו להם, התגרו 

מיני דברים שיהיה להם רע. לדוד ולחברו היהודי מאוד הציקו בהם ועשו להם כל 
בבית הספר. התגרו בהם מאוד, המורים היו בכוונה נותנים להם לקרוא בקול רם 

ואם הם לא היו מצליחים לקרוא יפה היו מענישים אותם, איך? היו מעמידים אותם 
בברכיים.  בפינה על הברכיים והיו מפזרים גרעיני תירס על הרצפה שיכאב להם

 היה להם מאוד רע בבית הספר.
כאשר התחילה מלחמת העולם השניה לקחו החיילים ההונגרים שאהבו את 

הגרמנים הנאצים, הצבא של היטלר, את הבחורים היהודים לעבוד בפלוגות עבודה. 
גם את אבא דב לקחו לעבוד בפלוגות עבודה במקום ששם היו הקרבות עם 

שה, הם חפרו חפירות, מילאו שקים באדמה ועוד הגרמנים. שם העבידו אותם ק
 עבודות קשות. הרבה יהודים מתו בעבודה הקשה. 

אבא דב סיפר לקצינים ההונגרים שהוא סנדלר ומיד הם לקחו אותו למקום אחר 
יותר טוב שיעבוד שם ויעשה מגפיים גבוהות וטובות לקצינים ההונגרים. כך אבא 

 דב ניצל מעבודת פרך.
החליטה לקחת את דוד לסרט.  אאיממרגלית. יום אחד  אאימת עם דוד נשאר בבי

את רצועת התיק וגנבו  אלאימכאשר הם יצאו מהסרט התנפלו עליהם גנבים, חתכו 
ודוד היו עצובים ומפוחדים מאוד, כי לא יכלו לחזור הביתה,  אאימממנה את התיק. 

בא דב כתב להם בתוך התיק היו מפתחות הבית, כסף וכל התעודות וגם גלויות שא
מהמקום הרחוק בו הוא היה. לאבא היה אסור לכתוב מה הוא עושה, אבל על 

הגלויה הוא כתב את הכתובת של הבית וזה היה להם סימן שאבא חי והוא בסדר. 
 שמרה את הגלויות האלה בתיק שלה כי הן היו יקרות לה מאוד.  אאימולכן 

י לנסוע ברכבת חשמלית אדם טוב ראה מה קרה להם ונתן להם קצת כסף כד
כי לא היה להם  -הביתה. כאשר הגיעו הביתה הם לא הצליחו להיכנס לדירה 

ולא הצליחו לפתוח את דלת  -מפתח. כל השכנים הביאו מפתחות וכולם ניסו לעזור 
 הבית.

של דוד(,  אאימפתאום הם שמעו קול מלמטה: "גברת לדרר, גברת לדרר" )זאת 
, הוא סיפר להם שמצא את אאימזיק את התיק של הם ירדו למטה וראו איש מח

התיק זרוק, הסתכל בפנים וראה את הגלויות ועליהן הכתובת וגם מפתחות של בית 
וכסף לא היה בפנים, לכן הוא הבין שגנבו את התיק והחליט להביא אותו לפי 

מרגלית ודוד  אאימהכתובת ומיד הוא נסע בחשמלית לכאן כדי להביא את התיק. 
ומאוד הודו לאיש הטוב. דוד אמר: "אני לא אשכח זאת  ,שמחו והתרגשוכל כך 

 לעולם".
כאשר אבא דב חזר ממחנות העבודה, הוא שמע שהיהודים מתאספים באיזה 

)ישראל  מחנה, בלי שאף אחד ידע, כי מישהו רוצה לעזור להם להגיע לארץ ישראל.
 קסטנר(
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דוד לאותו המחנה. שם אבא דב לקח את המשפחה שלו וגם את סבתא וסבא של 
היו המון המון יהודים והיה שם מאוד צפוף. אבא דב מצא בחוץ אמבטיה ישנה והוא 

מרגלית. לידם  אואימהכניס אותה למחנה שם בתוכה שמיכות ובתוכה ישנו דוד 
מרגלית ספרה לשכנים: "אתם יודעים שבדיוק  אואימישנו על הרצפה אנשים וילדים 

, למה נולדתי אאימ". דוד אמר: "10שלי, היום הוא בן היום יום ההולדת של דוד 
 מרגלית פרצה בבכי.  אואימבתקופה כזאת מחורבנת?" 

במחנה של היהודים התאספו המון המון יהודים והיה שם צפוף נורא. כאשר 
הגרמנים הגיעו לעיר בודפשט הם שמעו על המחנה והחליטו לפרק אותו. הם 

ברים וגם את אבא דב הם שלחו למקום אחר הפרידו את כל המשפחות, את כל הג
מרגלית הם שלחו למקום אחר, בבית מאוד  אאימבבית גדול. את הנשים וגם את 

 (5.12.1944) גדול. ואת כל הזקנים והילדים הם לקחו לגטו.
הגטו היה חלק מן העיר בו היו כמה בתים גדולים וסביבם בנו חומה גבוהה מאוד, 

הכניסו רק יהודים ושם הם גרו בבתים וחיו שם ואסור  כדי שלא יוכלו לברוח. לגטו
 היה להם לצאת מהגטו.

דוד עם סבתא וסבא שלו נלקחו לגטו לבית גדול גדול, שבו היו המון דירות, אולי 
שלו ובלי אבא שלו, אך היה לו טוב שיש לו  אאיממאה. דוד היה עצוב מאוד בלי 

ן. הם חיבקו אותו ודאגו לו ודוד סבתא וסבא שמאוד אהבו אותו ושמרו עליו כל הזמ
 גם עזר להם. 

ים לקחו הגרמנים ברכבת למקום רחוק בגרמניה שמרגלית יחד עם כל הנ אאימאת 
והכניסו אותה למחנה ריכוז שנקרא "ברגן בלזן", שם התכוונו הגרמנים להרוג את 

 מרגלית שלו. אאימהיהודים בכל מיני צורות קשות. ומאז דוד לא ראה את 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1995הבית של משפחת עורי בבודפשט, המבנה נשאר כשהיה  
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 (5.12.1940) בגטו

 

את אבא דב עם כל הגברים הביאו בערב לגטו איפה שדוד והסבים שלו היו. אבא 
חשב שבודאי גם דוד והסבים נמצאים כאן והוא החליט לחפש אותם. הוא עבר 

עד שפתאום הוא פתח את דלת החדר בו גרו דוד  םהבניינימחדר לחדר וחיפש בכל 
ו. דוד קפץ על אבא בשמחה ואבא דב הרים את דוד גבוה עם סבתא וסבא של

 ל שמצאתי אתכם!".זוחיבק אותו חזק חזק. אבא אמר: "איזה מ
בגטו לא היה מה לאכול, וכל אחד צריך היה לדאוג לעצמו. לאנשים לא היה כמעט 

 ,אוכל וומי שלא היה ל ,כסף וגם אוכל לא היה מאיפה להשיג. מי שהשיג אוכל אכל
 ומת ברעב. הרבה אנשים מתו מרעב בגטו. פשוט חלה 

ים ביניהם, כי לא היה פכדי להשיג אוכל או בגדים ללבוש, אנשים היו פשוט מתחל
 תמורת תפוח אדמה.  ,להם כסף לקנות. היו נותנים שרוך נעלים

דוד היה עומד ומתחנן בפני אבא דב: "אני רעב, , גם במשפחה של דוד סבלו רעב
 אני רעב".

ל להשיג אוכל מכל מיני מקומות. יום אחד נהרג סוס בהפצצה, אבא דב השתד
אנשים חטפו את הבשר שלו וגם אבא דב הביא חתיכת בשר לבית, הם בשלו את 

הבשר יום שלם והמים היו חומים ומלוכלכים נורא, אבל הבשר היה כל כך קשה 
 שאי אפשר היה לאכול אותו. 

יה לובש כובע גדול על הראש כך אבא דאג כל פעם להביא משהו לאכול. הוא ה
ויוצא לחפש אוכל. פעם השיג קופסה גדולה ובה בשר עוף משומר, הוא הביא 

שיאכלו  ,בשמחה הביתה והם ידעו שזה אוכל טוב וכולם שמחו, אך החליטו ונשבעו
 חיכו וביום השחרור אכלו את הבשר. ,את העוף רק כאשר ישתחררו מהגטו. ובאמת
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 בגטו קרה נס למשפחת עורי
 

אבא דב היה אדם חכם וכל הזמן חשב איך להסתדר ולעזור למשפחה שלו שכה 
אהב, שיהיה לדוד שלו אוכל לאכול. הוא החליט שהוא יהיה האחראי על הבית 
הגדול שבו גרו, "אב הבית". כל יום הוא היה עובר בחדרי המדרגות, במעברים 

, מתקן ומחפש דברים שיכולים לעזור ובמרתפים מסדר דברים שלא במקום
 לאנשים.

אבא דב ידע שבבית הזה היה פעם בית מרזח. בית מרזח זהו מקום שיש בו הרבה 
יין ומשקאות משכרים ואנשים באים לשתות, לבלות ולהשתכר. אבא דב ידע שאם 

כאן היה בית מרזח, בוודאי צריך להיות כאן מרתף עם חביות של יין ולכן הוא 
פש ולחפש... ואולי הוא יגלה משהו במרתפים של הבית. יום אחד הוא החליט לח

לקח לחיפוש את דוד והם ירדו למרתף אחד לחפש. חפשו וחפשו וגילו במרתף 
הרבה חביות, הם עברו מחבית לחבית ודפקו עליה טוק, טוק, טוק... לפי הצליל הוא 

יין. הם יצאו  ידע אם החבית מלאה או ריקה, החביות היו ריקות, לא היה בהן
שבקיר. הם חשבו  קמהמרתף וכיבו את האור, ולפתע הם ראו אור בוקע מסד

שמאחורי הקיר מתחבאים יהודים שמסתתרים מפני הגרמנים. הם התחילו לדבר 
אליהם ולעשות להם סימנים  ולהרגיע אותם. הם סיפרו להם שגם הם יהודים והם 

ם ולא שמעו ש , וגםלא ענה להם נמצאים בגטו ואין להם ממה לפחד, אבל אף אחד 
אבל מה יש שם  .קול ולא סימן חיים מאחורי הקיר. אז הם הבינו שאין שם אנשים

מעבר לקיר...? הם מאוד רצו לדעת והחליטו לראות. הם פרצו את הקיר, שברו 
אותו בכוח ומה הם רואים? עשר חביות עצומות, כל כך גדולות כמו החדר 

ית גדולה של חלב או דלק, חביות גבוהות, ארוכות התאספות של הגן, כמו מיכל
ורחבות. הם עברו מחבית לחבית ודפקו על חבית טוק, טוק, טוק. הם שמעו צליל 

 עמום, זה היה סימן שהחביות מלאות ביין. 
אבא דב אמר לדוד לשמור את הדבר בסוד ולא לגלות לאף אחד. עכשיו יהיה לנו 

והם יתנו לנו אוכל לאכול או בגדים ללבוש. הם ממה לחיות, אנחנו נחלק יין לאנשים 
לא גילו דבר לאיש ואבא דב היה ממלא כלי עם יין והולך לתת לאנשים בגטו ומקבל 

דברי מאכל שונים, תפוחי אדמה, קופסאות שימורים, גפרורים וכו'... כל יום אבא 
היה מחלק יין בגטו, וכך הם לא רעבו ללחם. אך המלחמה נמשכה, הרוסים 

רבו לבודפשט, התותחים רעמו, פגזים היו נופלים על הבתים ובתים נהרסו התק
הרוסים הגיעו (  18.1.1945)ונשרפו, הרוסים נלחמו נגד הגרמנים, ויום אחד 

לבודפשט וגרשו את הגרמנים מהעיר. הם הפציצו את חומות הגטו ועם טנק גדול 
שיותר לא יהיו  שברו את החומה, היהודים יכלו לצאת מהגטו והם שמחו בליבם

סגורים בגטו. אבא דב, דוד וסבא וסבתא שמחו לשחרור ואכלו מהבשר שהיה 
ההונגרים, מאוד  דבייחובקופסה ואחר כך אבא דב יצא לחלק יין לאנשים. האנשים, 

אהבו יין ומהר מאוד התפשטה ברחובות השמועה שיש יין. אנשים הגיעו לקבל יין 
עם כלי, סיר, קומקום, ספל, דלי ומישהו אפילו  ועמדו בתור גדול וארוך, כל אחד בא
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הביא סיר לילה. אבא דב ודוד חלקו לכולם יין והם נתנו להם דברים אחרים תמורת 
 היין. 

חבית אחת הם לא הצליחו לפתוח וכאשר הם דפקו עליה חזק חזק הפתח נשבר 
 והיין זרם החוצה לתוך המרתף. דוד ואבא דב עמדו בתוך היין שהגיע להם עד

הברכיים. וכך יום אחר יום אנשים עמדו בתור ארוך שהגיע לרחוב כדי לקבל יין. עד 
שהרוסים התחילו להריח ריח של יין והם מאוד אוהבים יין, הם הגיעו לבית וראו את 

החביות עם היין אז הם גרשו את כולם, גם את אבא דב ודוד, וסגרו את המרתף 
 שאף אחד לא יוכל להיכנס. 

, סבתא וסבא יצאו מהגטו לראות מה קרה בעיר, מה קרה לבית אבא דב, דוד
היו בגטו. כאשר הגיעו לביתם, השכנים כל כך שמחו לראות ששלהם בתקופה 

אותם, השכנים שלהם היו הונגרים ואותם לא לקחו לגטו. השכנים אמרו: "שלום 
 אאימ) "ואיפה מרגוט שלכם?"משפחת לדרר, מה שלומכם? כל כך טוב שחזרתם".

כשהם רצו להיכנס לביתם הם גילו שגרים שם אנשים אחרים, שביתם  רגלית(מ
נהרס בהפצצה, לכן המשפחה של דוד חזרה לגור בגטו עד שיפנו להם את 

עברו  שכן יהודי שגר מולם  הזמין אותם לגור בדירתו עד שתתפנה דירתם. הבית.
חו את כל כמה שבועות והמשפחה פנתה את הבית. אבא דב, דוד, סבא וסבתא לק

הדברים שהיו להם וחזרו לגור בביתם. הם סדרו את הבית קצת שיהיה מקום 
 מרגלית לא חזרה איתם. וגם אוכל לא היה כמעט.  אאימכי  ,לכולם. בבית היה עצוב

ים ירוס םחיילי יום אחד אבא דב ודוד יצאו לחפש אוכל, פתאום תפסו אותם כמה
 הםקום למקום. אבא דב סיפר לואמרו להם לבוא לעזור להם להעביר נשק ממ

שם  .לקחו אותם לבית חם עם אוכל,ואמרו לו לחכות בצד  םהחיילישהוא סנדלר, 
נתנו להם עבודה, לעשות מגפים לרוסים. בבית הזה הם עבדו שניהם כסנדלרים, 

                  זה מה שהיה נחוץ להם. כמה שבועות, אכלו וישנו והיה להם שם חם וטוב

 הכניסה לבניו בו נמצאו חביות היין בגטו 
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 דוד נזכר ומספר לנכדים: - ספורים על אוכל שלושה
גם אחרי שהמלחמה נגמרה והרוסים שחררו אותנו מהגטו  היינו נורא רעבים …" * 

ולא היה הרבה מה לאכול. אבא שלי, דב, מאוד אהב להסתובב בחוץ, וגם אני הייתי 
 מצטרף אליו. 

יום אחד עברה שמועה ברחובות שיש אוכל באסם אחד. רצנו ברחובות העיר עד 
שהגענו לאסם ההוא, המון אנשים באו לשם, כי לכולם הגיעה השמועה. עלינו 

 - כלום! בקומה השלישית - לא ראינו כלום. עלינו לקומה השניה - לקומה הראשונה
סה באפונה ירוקה, לא מכו ההייתכל הרצפה  - כלום! וכשהגענו לקומה הרביעית

 התרמילים, אלא הגרגירים! ממש הגרגירים, ומה זה מכוסה?
הלכנו בתוך האפונה שהגיעה לנו עד הברכיים! מיד מצאנו שק ומלאנו אותו, אך לא 

כי פחדנו לעזוב אותו, פן מישהו יבוא ויקח לנו אותו. ראינו  ידענו איך נוריד אותו,
העמסנו את השק עליה ואני מיד בפינת האולם מן מגלשה בשביל שקים, 

. סחבנו את השק הכבד ףבכייאחריו וגם אבא שלי וכך גלשנו עד למטה  יהתיישבת
אפונה! לארוחת  - הביתה. ואחר כך במשך שלושה חודשים אכלנו לארוחת בוקר

    ."אפונה! עד שהאפונה יצאה לנו מכל החורים - אפונה! לארוחת ערב - צהרים
 

)יודעים מה  ברחוב והנה הולך איש עם שק של קמח על הגב.יום אחד הלכנו  …* "
אפשר להכין מקמח?( והאיש הולך וזרם דק של קמח נשפך לו מאחור. ומאחוריו 

הולכת שיירה של אנשים, והם אוספים את הקמח מאחור מבלי שהאיש הרגיש. זה 
אוסף בכובע, אחר עם סיר, אחד בא עם כוס, מישהו בא עם סיר לילה, זה היה 

 מחזה מדהים ואני זוכר את התמונה הזו עד היום."
 

באחד הימים שמענו על מקום שהיה מפעל של שוקולד, הלכנו לשם, אבא  …* "
בלי סוכר, אבל שוקולד זה שוקולד.  קקאומצא שם גוש ענק של שוקולד גולמי, רק 

אבא יצא מהמפעל עם הגוש הגדול, אבל אז בא איש אחר ורצה לחטוף את 
ז אני הסתערתי על אבא, חטפתי את הגוש הגדול של השוקולד ורצתי השוקולד, א

 בכל המהירות הביתה."                  
 

יום אחד חזרה קרובת משפחה ממחנה הריכוז "ברגן בלזן" שבגרמניה, היא באה 
מרגלית מתה שם מחולשה וממחלה כי  אשאימלבית של אבא דב ודוד וסיפרה להם 

כול ומאות אנשים מתו ברעב וממחלות קשות. אבא ודוד לא נתנו להם שם אוכל לא
 מרגלית. אאימהיו עצובים מאוד, הם בכו והתאבלו מאוד על 

שתהיה  הלאישטובה, לילי שמה, הוא נשא אותה  האישכעבור זמן הכיר אבא דב 
 מרגלית. אאימותטפל בו במקום  אאימלדוד כמו 
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 (1946)אוקטובר  לארץ ההעליי
 

וסים שלטו בהונגריה ולא הרשו ליהודים לעלות לארץ ישראל. רה האחרי המלחמ
ומישראל שלחו שליחים לארצות הגולה להביא בסתר יהודים לארץ. גם להונגריה 
הגיעו שליחים מישראל שעודדו יהודים לבוא לארץ. אבא דב שמע שבאו שליחים 

 מישראל והוא החליט גם כן לעלות לישראל עם משפחתו. 
הנקראת "כנסת ישראל" מפליגה לישראל  השאונימעו מהשליחים יום אחד הם ש

ויהודים מהונגריה יכולים לנסוע בה. הם ספרו לעוד יהודים וכל אחד סיפר לשני 
 בסוד, כי הרוסים לא הרשו ליהודים לצאת מהונגריה. 

אבא דב ארז מזוודה קטנה עם מעט בגדים וחפצים שהיו להם, ובתיק חום הוא ארז 
עבודה של הסנדלרות שהיו לו מאוד יקרים. אסור היה להם לקחת את כל כלי ה

תעודות ותמונות וכל מיני חפצים שהם אהבו מאוד כדי שלא ידעו שהם היו 
בהונגריה. השליחים אמרו להם להגיד שהם יהודים מישראל אשר באן לביקור 

ן בהונגריה ונתקעו בהונגריה בגלל המלחמה ועכשיו הם רוצים לחזור לישראל. לכ
גם היה אסור להם לדבר הונגרית אלא רק עברית. אבל דוד לא ידע עברית אז אבא 

דב למד אותו כמה משפטים בעברית. למשל הוא לימד אותו להגיד "לא מבין" אם 
"לא מבין" אבל אבא דב  ופירושודום" ותו כל מיני שאלו. בהונגרית "נס תישאלו א

כאשר הם נסעו ברכבת כדי להגיע  התבלבל ואמר לו "לא יודע" במקום "לא מבין".
היה להם אסור לדבר הונגרית. השליח מישראל שאל את דוד: "לאן אתה  הלאוני

נוסע?" ודוד ענה בעברית: "לא יודע". השליח נורא כעס על דוד ואמר: "מה אתה 
לא יודע לאן אתה נוסע, איך זה יכול להיות?" ודוד ענה לא: "לא יודע" זה מה שידע 

 ת.לענות בעברי
לעיר נמל  היוגוסלביארבעה ימים עד שהגיעו לארץ  -הם נסעו ברכבת שלושה 

 4000 -"כנסת ישראל" ועליה כבר היו בערך כ  ההאוניקטנה שם חכתה להם 
 יהודים.

. הנגרים בנו בתוכה המון ההאונימשא גדולה עם אולם ענקי בתוך  תאוני ההייתזו 
ם עלו לתא שלהם לישון בעזרת קומות ואנשי 15 -תאים בקומות תא מעל תא כ 

סולמות. התאים היו צפופים והאנשים שכבו בתאים כמו סרדינים בתוך קופסה. 
אחד נגע בשני, קרוב קרוב כדי שיהיה מקום לכולם. בדרך הם הרגישו לא טוב 

מטלטולי הים, האנשים חלו והקיאו ואחד הקיא על השני ולפעמים נפלו מהתאים 
 .ההאונילטלו חזק את הגבוהים למטה, כי הגלים ט

"כנסת ישראל" העבירה יהודים לישראל בלי רשותם של האנגלים ששלטו אז 
בישראל. דוד ראה מטוס טס מעליהם כל הדרך כאילו שומר עליהם והשליחים 

 אמרו: "אלה בוודאי האנגלים שעוקבים אחרי אניות מעפילים המגיעות לישראל".
נשים קופסאות שימורים בהם היו דגים. לא היה כל כך מה לאכול, חלקו לא הבאוני

האנשים לא אהבו את האוכל הזה ולא אכלו. מה עשו הילדים? יום יום אספו את כל 
ואת המבנה כיסו בבד גדול כדי  ההאוניהקופסאות ובנו מהם ערמות על ספון 

שהאנגלים לא יראו. השליחים מישראל ידעו שהאנגלים יעשו צרות כאשר יגיעו 
 הציעו לנוסעים להלחם באנגלים בעזרת קופסאות השימורים.  לישראל, לכן הם

, ראו הנוסעים מרחוק (26.11.1946) של דוד 12יום אחד, בדיוק ביום ההולדת ה
בקצה הים, הר גדול ועליו המון בתים ועצים. השליחים אמרו: "הנה חיפה, הנה הר 



 10 

ד אמר: "איזה הכרמל, זוהי ארץ ישראל!" "הגענו! הגענו!" כולם צעקו בשמחה ודו
מתנה יפה קיבלתי ליום הולדתי, לראות את ארץ ישראל! זוהי המתנה היפה ביותר 

שקיבלתי!". וכמו שהם התקרבו לחיפה הקיפו אותם האנגלים בסירות מהירות, 
, הכניסו אותה לנמל ואמרו לנוסעים: "אסור לכם לבוא לארץ ההאוניתפסו את 

 -תן לכם להיכנס!". ואז כל הנוסעים לא ני -ישראל! מה פתאום באתם בלי רשות 
המעפילים היהודים כל כך בכו וכעסו והתרגזו על האנגלים, לקחו מהר את 

קופסאות השימורים וזרקו אותם אחת אחרי השניה על האנגלים והאנגלים התחילו 
להכות את המעפילים. כמובן שנפצעו הרבה אנשים ואפילו נהרגו כמה, והאנגלים 

סתדר נגד כל כך הרבה אנשים, התחילו לזרוק עליהם פצצות שראו שלא יוכלו לה
 של גז מדמיע, היהודים התבלבלו ונבהלו נורא ואז נפסקה המלחמה ביניהם.

אניות קטנות יותר. ואמרו  ההאנגלים העבירו את המעפילים לשלוש אניות גרוש. אל
לכם להם: "אתם תשוטו עכשיו למקום אחר כדי שנוכל לשמור עליכם היטב. אסור 

לבוא בלי רשות לארץ ישראל, רק אם נרשה לכם תוכלו לבוא לישראל". הם עשו 
חיפוש אצל הנוסעים ולקחו מהם כל מיני כלים שיכולים להיות מסוכנים כמו סכינים 
וכלי עבודה כי הם פחדו שהנוסעים ילחמו איתם. מאבא דב הם לקחו את התיק עם 

 כלי הסנדלרות שלו.
גירוש לאי קפריסין הנמצא בים התיכון לא רחוק הם השיטו אותם באניות ה

מישראל. שם הם אספו במחנות את כל היהודים המעפילים שהם תפסו בים ולא 
גדר תיל גבוהה כדי שאף אחד לא  ההייתהרשו להם לבוא לישראל. סביב המחנות 

 יברח והרבה שומרים אנגלים שמרו על המחנות.
ב החליט לעבוד כסנדלר. הוא ביקש בקפריסין לא היה להם מה לעשות אז אבא ד

שיחזירו לו את כלי העבודה שלו והאנגלים החזירו לו. הוא תיקן לכולם מהאנגלים 
 את הנעליים ובגלל שהיה חם הוא פתח להם בנעליים פתחים שיהיו כמו סנדלים. 

לאה, אחות לדוד, שלחו האנגלים  -בהריון וכשנולדה להם תינוקת  ההייתלילי  אאימ
 (1947)יוני ה של דוד לארץ ישראל!. את המשפח

 
 )דוד נזכר ומספר( : - הגרוש מקפריסין לארץ תבאניי

, וגם בתיקים שלנו, ועל הבאוני"האנגלים חשדו שיש לנו נשק, לכן, עשו חיפוש 
 הגוף שלנו, אך לנו לא היה בכלל נשק, לנו היו כלי עבודה של אבא, כלי סנדלרות,.

אבא שמר אותם למזכרת, והחביא אותם בתוך סבון , אאימהיו לנו עגילי זהב של 
 הגילוח שלו. 

 החייל האנגלי שחיפש, חיטט בתיקים שלנו, וזרק לנו את הסבונים לים, כי אמר:
" וכך הלכו לים העגילים היקרים …זה לא צריך וגם את זה לא צריך, "זה לא צריך

 . אאימשל 
 

 למחנה עתלית -הגענו לארץ 
מחנה בשביל יהודים פליטים  - יסו אותו למחנה עתליתכל מי שהגיע לארץ, הכנ

 שעלו לארץ ישראל.
אמהות עם בנות. אני הייתי עם אבא  בעתלית הפרידו בין המינים, אבות עם בנים,

 שלי. 
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מקלחת אחת. )אפשר לראות היום בעתלית את  ההייתלכל תושבי עתלית 
 המקלחת, וגם צריף אחד שנשאר(.

 מיטת עץ, זה היה הבית שלי. ההייתאחד כולנו גרנו בצריפים. לכל 
הקרש של המיטה היה נתמך על ידי יתדות, שניתן להוציאן. לילדים במחנה עתלית 
היה נורא משעמם, מה עשינו? לקחנו חוט ארוך, קשרנו אותו לרגלים של המיטה, 
וישבנו מרחוק חיכינו לראות מי בא לישון. ומי שהיה בא לישון היה רק נרדם, ואז 

ולנו היה  מושכים את החבל והאיש היה נופל! הוא כמובן היה נורא כועס, היינו
 בידור. 

 
 מעתלית העבירו אותנו למחנה בקרית שמואל, ליד תל אביב, שם גרנו באוהלים. 

גרוש. בכסף זה קניתי  10ושם בתוך החול מצאתי פעם ראשונה כסף ישראלי, 
 ארטיקים לכל הילדים. 

רץ עברו לגור לידם. אני ומשפחתי עברנו לגור בתל אנשים שהיו להם קרובים בא
, וביום עבדתי עם אבא בבית 13הייתי בן  אביב, שם למדתי בבית הספר ערב,

 חרושת לעשיית נעלים. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עברו כמה שנים, בגרתי, בלילות הייתי הולך עם חברים טובים לבתי קולנוע. היינו 
זיקה של הסרט "פנטסיה", כל כך אהבנו את היצירות עומדים בחוץ ומקשיבים למו

שהיינו הולכים יום יום להקשיב בחוץ למוזיקה. כך גם גילינו את  שליוו את הסרט,

 1950דוד בארץ עובד כסנדלר 
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אולמות הקונצרטים בתל אביב וגם לשם התגנבנו, כדי להקשיב למוזיקה. כך 
 עולם הצלילים והמוזיקה. - נחשפתי לעולם חדש

 
לחסוך כסף והחלטתי ללמוד מוזיקה בסמינר  בצבא שרתתי כמה שנים, הצלחתי

שלמדה אומנות, אהבתי  ליד טבעון. שם הכרתי את זיוה, הקבוצים ב"אורנים ",
אלפא. לאחר הלמודים -אותה והיא אהבה אותי ועברתי לגור אתה בקבוץ בית

 התחתנו בחתונה גדולה שערכו לנו בקבוץ . 
, בר, וסתי ם יש לנו נכדים חמודים:דן, ענבל, וניר ומה במשך השנים נולדו ילדינו :

ואדם,  טל של ניר וזוהר. .ועידו של דן ותמר קרנירויה  של ענבל ואלישע . סער, וגל
 נכד "מאומץ ", הצטרף למשפחתנו עם משפחתו.

ואני, סבא שלהם כל השנים מלמד מוזיקה את הילדים, הנערים והזקנים בקבוץ 
 ובסביבה.

ספור  - לנכדי ולילדי הגנים, את הספור שליואני גאה לספר שנה בשנה לבני, 
 ילדותי בהונגריה, 

 ואת ספור בגרותי המאושר בישראל".   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1970משפחת עורי 



 1980שרים מכל הלב  13 

 50בית אלפא בת  -ההמשפחה של זיו
1972 
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 1967דוד והמשפחה בחתונה של לאה אחותו 

1987 דוד עם הנכד אדם
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 1988בחתונה  של ענבל 

 , סבא דב סבתא לילי ודוד עם הנכדה סתי
 1989 של זיוה אימאוסבתא בתיה 
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1995ובר  וסבא דב וסבתא לילי עם הנכדים סתי

 

 2001משפ' עורי בחתונה של דן 
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 2002דוד 

 2003ניר הבן והנכדים דוד זיוה 
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 2004דוד זיוה וכל הנכדים 

 1995הכניסה למרתף היין בגטו 
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