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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  יבניאלי

   :שם פרטי

  ורוניקה 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, והשאלה אינה נוגעת אלייך במידה                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  כץ

                                              בלועזית
Katz  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  ורוניקה

   בלועזית
 Veronica                                         

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1933 
  :  עיר לידה

  הוידונאנאש

       בלועזית
Huidonanas                                           

  :ארץ לידה

 הונגריה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  כץ) זאב(וילמוש 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

CACILIA WCISZHOOZ 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  הוידונאנאש

   בלועזית
Huidonanas 

  :ארץ המגורים

 הונגריה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  השכלה יסודית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

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

  עקיבא -בני 

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

                                                                                       
   יתבלועז הוידונאנאשגטו : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  Ghetto Huidonanas 

                                                                                                                             

: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  כיה 'צבעיר טרזין   מחנה עבודה טרזיינשטט

   

  בלועזית
Labor camp in Theresienstadt Teresina Czech 
Republic 

  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

TERYZIEN ,כיה'צ 
  :  תאריך השחרור

18.05.1945 
  וציין את שמ במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  הונגריה , הוידונאנאש



 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1957 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "ארצה"

  ני המלחמה י על קורותיך לפ/אנא ספר

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

  ראשוןנא לכתוב בגוף                                                                                                                                          

אבא ושישה , אימא, נפשות בחדר 8, כל משפחה קיבלה חדר ואנחנו קיבלנו חדר אצל הרב, אבא היה איש מאוד מכובד ומוכר

היינו חברות , הייתה לי חברה מאוד טובה בשם גלוקליך. להורים היה עסק של מסחר והבית בו גדלנו היה מאוד פשוט. ילדים

תלמידה בבית ספר , 11כשהתחילה המלחמה הייתי בת . שיעורים עשינו ביחד, ביחדלכל מקום הלכנו , טובות יותר מאחיות

  .באמצע השנה השישית ללימודים נכנסו הנאצים, יסודי

  

  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 חהבריב

בתור ילדה לא נראיתי . לאבא היה אישור יציאה מהבית להביא מצרכים משום שידע גרמנית, כשנכנסו הנאצים גרנו אצל הרב

עד , מאיפה היה לי את האומץלא יודעת , להביא אוכל כל פעם הייתי יוצאת לרחוב, הייתי בלונדינית עם עיניים כחולות, יהודייה
לאחר תקופה אספו את . בזמן שהנאצים היו בסביבה ומאז פחדתי לצאת, "יהודייה מלוכלכת"שיום בת הכומר צעקה לי מהחלון 

לקחו לנו את , ילדים ויותר להתכנס 4אמרו לכל משפחה בעלת , משם לקחו אותנו ברגל לרכבת, כל היהודים בחצר בית הכנסת

דברצן היה . קילומטר לדברצן 40, עלינו על הרכבת. היו אנשים שתלשו להם את העגילים מהאוזניים. כשיטיםהזהב והת, הכסף

לי היה כסף בכרית הכתפיים , בדרך עלו האיכרים ומכרו לחם, שישה ימים היינו בקרון בדרכנו לאושוויץ. מקום איסוף לפני אושוויץ

אך מכיוון שלא היה , כשלקחו אותנו לאושוויץ חששנו מאוד מפני המוות.. שר רבזה הסב לנו או, של המעיל וקנינו בזה לחם לכולם

מבוישים , עמדנו כולנו ערומים, התייחסו אלינו באופן מאוד משפיל שם, שם מקום ניצלנו בפעם הראשונה ולקחו אותנו לשטרסהוף

משפחות  3נשארנו ביחד רק , נו למחנות עבודההוף חילקו אותסבשטר. העבירו אותנו חיטוי כי טענו שאנחנו לא נקיים, ומפוחדים

לפני החגים אישה אחת חלמה שמגיע עם מבוגר עם זקן . כולם עבדו בכבישים והתפקיד שלי היה לחלק שתייה לכולם. יהודיות

 לבסוף הגענו לטרזין .לפני החגים הם קיבלנו המון אוכל, וחלומה התגשם" גברת אל תדאגי יהיה לכם אוכל"ארוך ואמר לה 

שעות לפני שרצו לפוצץ את המקום בו היינו  20, אלף איש 70,000-היינו כ, היהודים" שארית"היה מחנה איסוף של כל , כיה'שבצ
כשהגענו לאוסטריה האנשים היו המומים מכך שאנחנו . כך ניצלנו בפעם השנייה, גילה זאת אחד הגרמנים ואז נכנסו הרוסים

רובם היו , במהלך השואה נתקלנו באנשים מאוד נחמדים. אנחנו אנשים מלוכלכיםאמרו להם ש, אנשים נקיים ככל האנשים

בשטרסהוף הייתה חנות שמשם היינו נוהגים לקנות . אנשים טובים אבל היו חייבים להתנהג בצורה הזאת בגלל המשטר שלהם
היא התנצלה על היחס , הקנייה המוכרת הביאה לי את הלחם במתנה והחזירה לי את כרטיס, לחם בעזרת הכרטיסים שחילקו לנו

היא , הגסטאפו חיבק אותנו והראה לנו שמעבר לאגם אשתו מביטה עלינו, היה לידינו אגם שבו חתכו קרח לקיץ. שנאלצנו לעבור

היו אנשים , אבל צריך לזכור גם את הדברים הטובים, עברנו זוועות וחוויות מאוד קשות. מאוד רוצה לארח אותנו אבל אסור לה

  .ון טובעם רצ

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

חשבתי שאני עוד אראה אותו אבל הפגישה , אספו את כל חולי הטיפוס לבית החולים, לקראת השחרור אבא חלה בטיפוס

ילדים  4חזרנו . אמי גם חלתה ולכן היא ואחותי נשארו בטרזין לטיפול. מחלון הרכבהאחרונה שלנו הייתה כשהוא נופף לי לשלום 

אימא ואחי הגדול פתחו . לאחר מכן אימא והאחות חזרו הביתה, בהתחלה אכלנו והתארחנו אצל הקרובים. מפוחדים הביתה

זה היה תיכון ערב , יה בבני עקיבאאני התחלתי ללמוד בפנימי. דאג לפרנסת המשפחה, 18שהיה אז בן , אחי. מחדש את החנות

, רק אביה חזר, חברתי הטובה גלוקליך נספתה בשואה. כל מי שחזר רצה לעזוב, לא היו לנו חיי חברה. 16של נוער עובד עד גיל 

 יוסף היה לאחר, את בעלי יוסף הכיר לי קרוב משפחה. הוא היה רגיל לראות אותנו ביחד, כל פעם שראה אותי היה לו מאוד קשה
. 1952התחתנו בהונגריה בשנת . אך למרות הקשיים הוא סיים בהצלחה את לימודיו באוניברסיטה והתחיל לעבוד, אירוע מוחי

על שם אימא (חודשים נולדה ביתנו פרחיה  11ולאחר ) על שם אבא של בעלי שנספה בשואה(ילדים צביקה הבכור  2נולדו לנו 

  )של בעלי שנספתה בשואה



 

  בארץ  י על חייך/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

אני למדתי שרטוט ). על שם אבי(בארץ נולד בן הזקונים זאב . בעלי יוסף התחיל לעבוד כמהנדס, "ארצה"הגענו לארץ עם האנייה 

 44בגיל . הם תמיד חזרו לבית חם ואוכל מוכן, גידלתי את ילדיי, הייתי עקרת בית. זרו לבית ריקאך לא רציתי שילדיי יח, מכונות
לא חשבתי שבאמת אני אעסוק בזה אבל מאוד אהבתי את , זה עניין אותי מאוד, כשגדלו הילדים התחלתי ללמוד סייעות שיניים

מיקי : אחים גרים בניו יורק 3, י ארצה'תי ועם אחותי אונצמי עלתה אייא, אחים מהשואה 6ניצלנו . זה ועבדתי כסייעת שיניים

פרח , צבי : לי ולבעלי יוסף יש שלושה ילדים . י ומורצי ואחותי יודקה גרה בקנדה'רוז, )קבור בארץ ישראל, 2010נפטר בשנת (
, רום, אביתר, שחר: שמונה נינים .אורית ואביגיל, שירה, אוריה, נועם, דניאל, אמיר, עומר, טל, בעז, כרמי: אחד עשר נכדים .וזאב

  .ומתפללת עבור כל אחד מבני משפחתי' שמע ישראל'כל יום אני אומרת  .אגם ותמר, אלה, ריף, ראם

  

 

  2013יוני , חיפה, רותם אנגל :ראיון

  


