
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  אווה  כץ

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Klein קליין  קליין 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   זיתבלוע

      Eva נ / ז     05/01/1940  אווה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Ungvár הונגריה  אונגוואר 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  יקה רבקה ויטריאול'ארז  שלמה יהודה
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/יהאם ה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Ungvár  הונגריה  אונגוואר 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                    
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 אונגוואר
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  בודפשט
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945מרץ  בודפשט

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  שקולץימ 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  ב"ארה 1968  
  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: דרךציוני (

  .אגי,  היתה לי אחות גדולה.לאבי היה בית חרושת לנרות.  למשפחה מבוססתבאונגווארנולדתי 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, תגטאו, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 את בית מאבילקחו וכך גרים התחילו בגזרות על היהודים ואחת הגזרות הראשונות היתה שאסור ליהודי לנהל עסק ההונ

אבי נותר ללא פרנסה ולכן . שכבר לא היה שווה כלום בגלל האינפלציה, הגיע הביתה עם מזוודה מלאה כסףהוא ושלו החרושת 
אמי נסעה לשם לחפש מגורים ואז וקדישא בבודפשט - בחברהבל עבודהיהוא ק.  לבודפשט לחפש עבודהאונגווארנסע מ

איך שיצאנו . לסבא וסבתא שגרים בדרך לבודפשט, אחותי ואני, יצאנו. 11בת , התכוונו להביא אותי ואת אחותי הגדולה אגי
  . ו שם הלכו למחנות ואנחנו ניצלנושארכל בני המשפחה שנ לשם ו הגרמנים נכנסואונגווארמ

 כשאני והיא לקחה אותי לבודפשט,  אז סבא שלי שילם הרבה כסף לגויה שהיה לה בן בגילי, ליהודים לנסועהיו גזרות שאסור
אבי עבד ואחרי זמן מועט גם . אחותי הגיעה בדרך אחרת לבודפשט. אני זוכרת שבשבילי זה היה כמו משחק. מתחזה לבנה

 הייתה אמיצה ואמרה שלא טוב יאמ. ועשו גטואת הרובע כולו סגרו והדירה שלנו היתה ברובע היהודי . שם לא היה נוח ליהודים
עמד שומר . אמי לא נראתה יהודייה אבל אבי היה נראה יהודי מובהק. הם העמיסו הכל על עגלה ויצאנו מהגטו, להיות סגורים

סוחב לה את סבל ש שהואאבי  לעסימנה ו, לא יכולה לחיות עם היהודים הללויוצאת כי היא בשער הגטו ואמי אמרה לו שהיא 
היה משרד לעזור למהגרים הגויים . עו הרבה מהגרים מהעיירות הקטנות בסביבהילבודפשט הג. יצאנו, וזה הצליח, המזוודות

לא היו ניירות רשמיים לאף אחד , אמי הלכה לשם.  את הבתים של היהודים שנשלחו למחנות הריכוז–לתת להם מקום מגורים 
היא בחרה סתם בשם עיירה רחוקה והוא ? ה בתור ומישהו מאחוריה שאל אותה מאיפה היא באהאמי עמד. אז לא הייתה בעיה

אמי הגיעה לפקיד .  לכל עיירה היה רחוב ראשי–" הרחוב הראשי"היא ענתה בלי להתבלבל " ?באיזה רחוב! גם אני"אמר 
זמן המלחמה לא היה אינסולין שניתן ב. אבי סבל ממחלת הסכרת והוא היה מזריק לעצמו אינסולין. וקיבלה מפתחות לבית

והיא , אמא הלכה למטבח לחפש אוכל שאולי השאירו, כאשר הגענו לבית חיפשנו מה לאכול. לקנות והוא היה חולה מאוד
והכמות הזו החזיקה את אבא כל , הדירה הייתה שייכת לרופא. והתפללנומהנס התפעלנו ! פתחה ארון שכולו מלא אינסולין

הבתים היו מסודרים בתוך . סוף המלחמה כשהגרמנים נכנסו גם לבודפשט הם הוציאו את היהודים מהבתיםלקראת  .המלחמה
לסמן ,  אדום גדולX- סגרו שער של חצר וסימנו ב, הם הלכו לפי סדר בכל רחוב ורחוב. ולכל חצר יש שער גדול לרחוב, חצרות

אמא שלי היתה . ק את היהודים לרחובות עם הידיים למעלההוציאו ר. ועברו לחצר הבאה,  נקי מיהודים–שהמקום יודנריין 
התאספנו כולנו עם הידיים למעלה וההונגרים בשני צידי הרחוב ירקו עלינו . בדיוק בבית חולים אז אבא ואנחנו יצאנו לרחוב

לקראת  ,הרחובותתוך כדי הצעדה בין . אבי כנראה ידע לאן לוקחים אותנו ותירגל מראש עם אחותי מה לעשות. וקיללו אותנו
עמדתי עם . אבי גם הוא ברח מהשורה הרבה יותר מאוחר .לאחותי והיא לקחה אותי ביד ויצאנו מהשורה אבא סימן, ערב

תלשה את הטלאי הצהוב ושמה ,  היא לקחה אותי הצידה.5 ואני בת 11אחותי בת , ינותאחותי ברחוב עם טלאי צהוב על ש
? ותבדרך עצרו אותנו חיילים הונגרים ושאלו מה אנחנו עוש. היא תרגלה את זה עם אבאאחותי ידעה לאן ללכת מכיוון ש. בכיס

 כדי לבדוק אותה "?מה פתאום"ואחותי ענתה ש, ותההונגרי אמר שבטח אנחנו יהודי.  לאמאותאחותי ענתה שאנחנו ממהר
בבית ספר מעורב לפני המלחמה דה אחותי למ, ההונגרי אמר לה להגיד את התפילה של הנוצרים והיא אמרה אותה בלי היסוס

הלכנו לקרובת . בלי אחותי לא הייתי פה. שני בינתיים אמר לנו לברוחחייל האחד ההונגרים הלך לקרוא למפקד וה. וידעה
.  יהודים במרתף40ו תרתסשם ה,  זוג גוייםלביתם של אותנו העבירהמשפחה שהיתה ידועה בתור גויה ועבור הרבה כסף היא 

באו בלילה לקחת את היהודים שכולם .  יעבור זעם אבל הבן של הגויים לא אהב את מעשה הוריו ודיווח לשלטונותחיכינו שם עד
כי הגויה  אמרו שיבואו לקחת גם את .גויה אמרה לחיילים שאנחנו לא מהיהודים הושארנו כי הותקטנההיו משפחות ורק אנחנו 

אחותי .  מאחורי גדרא אבל הצלחנו להתחבאיות ראינו מכוניות צבבדרך. אחותי לקחה אותי ביד וברחנו משם. היא פושעת
עכשיו כבר "ברכבת שאלתי בקול רם . עלינו על רכבת קלה להגיע לשםו, כנראה ידעה דרך קרובת המשפחה איפה אבא ואמא

ל אותה תקופה  כ. שלנו אבא ואמא וחזרנו לדירהאת שוב מצאנובהמשך . אז ירדנו מהר מהרכבת" ?לא צריכים לפחד מהנאצים
המאכל ,  ובכיתי שאני רוצה לאכול רק קצת לחם עם חמאה5הייתי אז בת . היו הפצצות נוראיות והיה מחסור חמור באוכל

באחת ההפצצות סוס נפגע ומת ברחוב ליד . כי לא היה לה מה לתת לי, זה היה קשה מאוד לאמא שלי לשמוע. החביב עלי
אבי . חתכה והביאה הביתה, אחותי גם רצה. סכינים וחתכו בבשר החם לקחת לאכולכולם בסביבה רצו אליו עם , הבית שלנו
אבא נתן . אמא נתנה את החתיכה לשכנים והם בישלו אותה והביאו לנו חלק. הוא היה מוכן למות ולא לאכול סוס, סילק את זה

ה שנפגעה מההפצצות ואחותי ישתיהיתה גם חנות של בקבוקי . אני לא יודעת ממה הוא חי, לנו לאכול מזה והוא לא אכל
  .אחרי זמן לא רב נכנסו הרוסים ושחררו את העיר .הביאה כמה בקבוקים הביתה

  



 

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

נכנסו לדירות לחפש הם . בכל הבתיםמהם הבסיס שלהם בחצר שלנו והיה פחד רב הקימו את מהצבא הרוסי כמה חיילים 
לקח אותי על הברכיים ואמר לחיילים שרק הוא והילדה , טה ואבא ישב עליהינשים ובנות ואמא ואחותי התחבאו מתחת למ
. בנות בדירות הסמוכותישבנו כך הרבה זמן ושמענו את הצעקות והבכי של ה. הקטנה נמצאים בבית והם הלכו לחפש הלאה

לקחתי את בקבוקי השתייה שאחותי .  היה תפקיד, בת החמש,ו גם לייעכש. מדורה בחצר ובישלו ואכלולהחיילים ישבו מסביב 
   .רק החמאה עדיין חסרה.  הביאה ונתתי אותם לחיילים בחצר עבור כמה כיכרות לחם

 –בני דודים , דודים ודודות,  סבתא– שכל המשפחה גילהה ור לברר מה קרה עם המשפחאאחרי זמן לא רב אבי חזר לאונגוו
לאמי היתה אחות שגרה במישקולץ ואמי חשבה שאולי . לא ידענו מה לעשות ולאן ללכת. כולם הלכו למחנה ריכוז ולא חזרו

איך להמשיך גרנו ביחד עד שכל אחד החליט . גם אנחנוכל מי שנשאר בחיים הגיע למישקולץ ו,  היא צדקה–כולם יגיעו לשם 
  .ב"ו לארההיגרנב ואחרי כשנה וחצי קיבלנו אישורים וניירות ו"לאבי היה אח בארה. הלאה
  . ב"אחותי עדיין גרה בארה.  עלינו ארצהלאחר כמה שנים .ב התחתנתי"בארה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 השנים 6 שנים שהיו 6הוא זכה לחיות " בית וגן"כאן ב. הוא שנא כל רגע באמריקה,  לארץ אחרינועלהציוני  אבי האנטי

  . בארץ עם יהודים–המאושרות בחייו 
  
  
  

  ישי יהודה: ראיון
  2009דצמבר . ירושלים

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



