
 

 דפנה ואליעזר שטרן  – נא להכיר  

                        

                                                                                                        

 
 דפנה ואליעזר..  אז החלטתי לארח כאן בנים ובנות, דור שני לשואה. כאלו הם ערב יום השואהיום שני, מחר, 

 .  אז הכרתי אותםהאח של אליעזר , אורי גדלה איתי מבית התינוקות. ככה גם דפנה  ההורים כבר לא בחיים.
 פשוט אהבתי אותם.היטב וגם את ההורים. אני רואה את התמונות )בהמשך(, נזכרת ומאד מתגעגעת. 

 חלק מאד משמעותי מנוף ילדותי.  לא רק מהילדות של דפנה ואליעזר.  ככה זה בקיבוץ. של פעם.הם 
   חיקה וישראל ורחל ושלום. ואליעזר, אבל איתם יחד מתארחים גם  אני מארחת היום את דפנה

 . תפגשו אותה בהמשך.ויש גם אורחת מיוחדת מהונגריהתם גם כל בני המשפחה שנרצחו בשואה. יוא

 
 משפחת שטרן ומשפחת ברזילי. –נא להכיר 

 



  ומה אוהבים במענית ומה לא.י אנחנו , מ

 
להורי שנדור )שלום(   , ק"מ מבודפשט 70-שנמצא כ בהונגריה בכפר יספינסרו בשם ליוש )אליעזר( 1949שנת ב  נולדתי   - אליעזר

   . ן ליהודיםעוי קיצוניעלינו לארץ בעקבות עליית שלטון  7בגיל  ה )רחל( שטרן.  שקופירו

 לקיבוץ מענית. ך הגעתי כ 

 

 בקיבוץ מענית להורי ישראל וחיקה ברזילי. 1956נולדתי בשנת  - דפנה

 

בבוסטון  הגר גרה במונטווידאו באורגוואי. דנה גרה ואסא. וארבעה נכדים הוד, דויד, אסתי הגר ודנהיש לנו שתי בנות 
 בארה"ב. 

 

 מי היו ההורים שלי.  מה קרה להם בשואה 

 
  לקראת שלהי הונגריה. -ופרך במקומות שונים באיזור אוסטרו הבהונגריה שכללו עבודות כפיי דההעבו נלקח לפלוגותאבי  -זראליע

. הוא  1945שבאוסטריה שם הוא שהה עד שחרור המחנה במאי  דוע באכזריותו הקיצונית מאוטהאוזןהי המלחמה הוא הועבר למחנה 

 נשארו בחיים אחות ואח.       כולם נרצחו.   שש.-אשתו הראשונה ובתו בת ה  הוריו, אחותו,  איבד את

היא איבדה את אביה,    אושוויץ ומשם לעבודות בכפייה במחנה נירנברג ומשם למחנה הולושוב עד שחרור המחנה.מחנה נלקחה ל  אמי

 גת ואחיה ליוש. על שמו אני נקרא. אימה החור

 

 
 

 

עם רשימת שמות ילדים בארכיון בגרמניה, אין לנו מידע היכן שהה בזמן המלחמה. לאחרונה מצאנו מסמך  אבא שלי ישראל, – דפנה 

ת חברת נוער של השומר הצעיר במסגר  העל  1947לקיבוץ במחנה העקורים יורדנבאד בגרמניה. בשנת  שהכינו אותם 1946-מ

 והגיע לקיבוץ מענית.  לישראל  ית המעפילים תיאודור הרצלבאונ

 נשארו בחיים האמא ואחיו.  את אביו במלחמה.איבד  הוא 

מבית  . היתה במנוסה ביערות עד שהגיעה לבית היתומים זכרונותיה  פע"  .תה בבית יתומים בעיירה באוזבקיסטאן יהי  אמא שלי חייקה,

 מאז דרכם היתה משותפת .  שם הורי נפגשו ו  למחנה ההכשרה לקיבוץ יורדנבאד.  הועברה היתומים

 אחות אחת נשארה בחיים.  ואחותה הגדולה.  האמ , איבדה את אביהבמלחמה 

 

 



הגענו כעולים חדשים ללא שום הכנה לקיבוץ. אני חושב שעד יום מותם ההורים לא השלימו ולא הבינו  – אליעזר

להם בטחון, שמחו  באמת את אורח החיים הזה. הם למדו עברית רק לצרכי היום יום. הם נאחזו בשפת האם שנתנה 

 ו שצריך.מאוד שהיו עוד כמה הונגרים בקיבוץ ויכלו לבטא את עצמם בכל הנושאים כמ

. אני חושב שעד יום מותם הם לא השלימו עם עזיבתם את הבית ואת הכפר בו נולדו למרות בבית דיברנו רק הונגרית

 הסבל הנוראי שעברו בשואה.

קשיי השפה הם היו שותפים חלקיים בחיי הקיבוץ. אני הייתי המתווך שלהם בכל העניינים התקשורתיים. הם  בשל   

 זה, מילאו את כל חובותיהם ולמדו עם השנים לחיות בו. זרמו עם אורח החיים ה

אבא לא הסכים לעבוד בשבתות. בהתחלה היו לו מלחמות קשות . הם היו שומרי מסורת. הדליקו נרות כל יום שישי 

 לבסוף ויתרו לו ולמדו לכבד את בקשתו. ,עם המוסדות הקיבוציים

 של אמא שגר בגבעת ישעיהו וצמים. כך לאורך כל השנים. ביום כיפור באופן קבוע הם היו נוסעים לדוד היחיד  

 

היא היתה אישה שמחה. במיוחד שמחה לפגוש אנשים ולהיות  מאוד אהבה את החיים.  חיקה – דפנה

אחרי כל מה שעברתי לא ,רגעים מיוחדים ומרגשים בחייה היו כשנולדו הנינים. היא אמרה כל הזמן  במחיצתם. 

 זאת היתה עוד פסגה בחייה..  "לי" יהיו נינים.האמנתי שאגיע לרגע הזה ש

  כשהיתה במרכז בריאות תמיד ביקשה לחיות ...עוד קצת.... .                   

 

 

 



 איפה הרגשתי את השואה בבית ?  האם דובר על מה שקרה ?  היתה שתיקה ?

 הורי לא דיברו על השואה אולי לעיתים רחוקות הזכירו דבר מה.   – אליעזר

 .  טוביםבזכרונותיה כילדה ורוב סיפוריה היו זכרונות של הדברים ההרבה לא דיבר בכלל על השואה.  אימי שיתפה   א שליאב –  דפנה

 

 איפה זה משפיע עלי היום ?  פחדים ?  דיבור ?   כעסים ?  אוכל ?
 

 .  לא חיינו את זה ביום יום , ם לכך ולכאורהיעל השואה אנחנו לא היינו מודעדיברו מעט מאוד מכיוון שההורים 

 חושבת שרצו להגן עלינו מסיפורי הזוועה.  אלו סיפורים למבוגרים, לא לילדים.  הם לא דיברו אז לא שאלנו.

 

 איך היותכם דור שני לשואה משפיע על הדעות שלכם ? שקשה לנו לשמוע. קבלת השונה. עותד
 

 .  לנהל את חייו כאוות נפשוהבוחר לזולת וכבוד  עם סובלנות  , שמחים בחלקנו, גדלנו להיות אנשים צנועים

 

 סודות מהעבר שפתאום נחשפו ונפתחו ?

 
שלצערנו מלבד   ת המשפחה נחשפנו לתיקי ארכיון שם גילינו את משפחתה הרחבה והעניפה של אימייבעקבות חקר היסטורי-אליעזר 

 דוד אחד כולם ניספו בשואה.  

 
 

  מה גיליתם אחרי שההורים מתו ?
 

לכפר בו נולדתי. הבית שלנו נשאר כמו שעזבנו אותו. היום  נוסע  מדי פעםואני מבקר הרבה בבודפשט. יש לי שם בן דוד.  – אליעזר

משפחות. כולן עלו לארץ. היום   לפני המלחמה היו בכפר כמאה משפחות של יהודים. אחרי המלחמה חזרו רק שלוש  הוא בית קפה.

 בעיקר צוענים.    שםהיום גרים  מהתקופה בה גדלתי. ונשארו בכפר מעט מבוגרים פטרו במהלך השנים השכנים נלא חיים שם יהודים. 

הוזמנתי ע"י מנהל והכנת עץ משפחה הגעתי לארכיון של הכפר. של נכדי הבכור במסגרת הכנת עבודת שורשים 

 בשם 85בת  מהכפר אישהזמין הוא השהיה מרגש מאוד למפגש  יהודי בכפר.ילד הארכיון לתעד את סיפור חיי כ

תה מגיעה י היא סיפרה שהי עוזרת של אבא שלי בחנות מכולת שניהל בכפר. ה 16שהיתה בגיל  ,רוז'ה פירושקה

ישבנו גם כוכך  הראש ללטף לי את לפנק אותי והיא במיוחד אהבה  כדי לקחת אותי לגן.לחנות  כל בוקר מוקדם

היא הוסיפה   אבא שלי. המרתקים והמרגשים עלבזמן שסיפרה את הסיפורים  ליטפה את ראשי  היא בארכיון בכפר

אבא סיפר לה על אשתו הראשונה ובתו שנרצחו בתאי הגזים. על הסיפור הזה אבא חזר הרבה פעמים. ש סיפרהו

  המפגש היה מאוד מרגש ושנינו התרגשנו ובכינו.

 



 
 ארכיון הגרמני למדנו על קורות הורי בשואה.  הבעקבות קבלת מסמכים היסטוריים מ - דפנה 

לפני כשלוש שנים נסענו כל האחים לבית ברזילי עם בנות ובני הזוג לטיול שורשים בעקבות זכרונותיה של אימי שזכרה את כתובת   

ובחצר. נזכרנו   בתוך הבית )שהיום גרה שם משפחה אחרת( סיירנו של אימי. םלסיפורי תאםנו גם מבפנים י. הבית שניגלה לעינביתה

 . מאוד מאוד התרגשנו . התקשינו להאמין שכאן אמא נולדה וגדלה עד פרוץ המלחמה.בסיפורי ילדות הקצרים של אמא בבית זה 

 

 

  שקשור לשואה ? משהו מהילדות. זכרון מיוחד 

בתום הצפירה יצאנו לגינה הביתית וקטפנו  עמדנו בחוץ על המרפסת.   . 18:00 צפירה בשעה  יום השואה היתה  כשהיינו ילדים בערב 

מאוד  ו לבית ואמא סיפרה סיפור אחד על השואה. נליון היהודים שנרצחו בשואה. לאחר מכן נכנסילזכר ששת משישה פרחים 

 התרגשנו לקראת הצפירה והיציאה לקטיפת הפרחים.

                                                                            

   משהו אישי שלי

 מנצלת את ההזדמנות להגיד כמה מילים על ההורים.

 תה העברית שלהם.  ככה נראה הבית שלהם.  יהיו תמיד עולים חדשים.  ככה הי רחל ושלום

 ונגריה. שייכים ולא שייכים. וכולנו ידענו ששלום איבד את האשהחצי עברית חצי הונגרית.  קצת ישראל והרבה ה

 והבת בשואה. ולא הבנו כמה זה נורא.

 כבר היו דמויות מרכזיות כאן.  כמו כל ניצנים. בלי דיבורים על מה שאיבדו שם. חיקה וישראל

 הם לא רצו לדבר וכאן לא רצו לשמוע.  -כמו שכבר נאמר 

 שנים במטבח ובחדר האוכל.  אכלתי הרבה מהחביתות של שלום ומהקניידלך והעוגותכל הארבעה עבדו הרבה 

 קה. אני לא יכולה להעלות על דעתי שזה לא קשור לרעב שהיה שם...  ככה בכל מקרה אני הסברתי לעצמי.של חי 

 השבוע אני אזכור אותם דרך האוכל.  הרי אנחנו כל הזמן אוכלים...

 שהסכימו לשתף.   תודה גדולה לדפנה ואליעזר 

 נילי                                                                                


