
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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 אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית   infovatikim@pmo.gov.il:  ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: בפקס או   49003פתח תקווה  10437. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  קראוס:שם משפחה

  

  זולטן מאיר:פרטישם 

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

 בלועזית  קראוס:   איתו נולדתישם משפחה 
  

 
  זולטן:איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
 

  ז: מין

 
  7.12.35:לידהשנת

 
  בודפשט: עיר לידה

  

 הונגריה:ארץ לידה בלועזית

  קראוס לסלו:של האבושם משפחה  שם פרטי

  

 קראוס יולן:שם פרטי ושם נעורים של האם

  שטבודפ:   מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  

  בלועזית
 

  הונגריה :ארץ המגורים

 
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  'כיתה ב -בית ספר יסודי)ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  תלמיד)מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  בודפשט:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

  בלועזית גטו בודפשט : ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

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

  בודפשט:חופשיהמקום בו נודע לך כי הנך אדם 

 
  :  תאריך השחרור

 44סוף 
  בגרמניה ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

 גרמניה  - הטרןוסנבורג

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  וסנבורג שנקרא הטרן גרמניה למחנה עקורים

  :שנתעליה  ציין ממתי עד מתי, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 

1948  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  נגבה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

. שקוראים לו משה יש לי אח שגדול ממני בשלוש שנים. במשפחתי אני בן הזקונים, 1935בשנת  טשנולדתי למשפחתי בבודפ

אני הלכתי כשנתיים , אני ואחי הגדול הלכנו לבית ספר יהודי ,אני זוכר שחיינו בשכונה מעורבת. אמי ואבי עבדו במפעל טקסטיל

. מהשכונה שלנומשפחתי המורחבת היו רחוקים . ושתינו מעט יין שם למדנו, בימי שישי הייתי הולך לבית הכנסת. לבית הספר

  .משם העבירו אותו למחנה עבודה .בצבא הונגריה כשנולדתי אני גדלתי בלי אבא כי אבי היה

  
  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 יחהברב
  
  

אחי סבתי ואותי לבית ספר שבו ריכזו את היהודים של כל , לאחר תקופה שהיינו צריכים להסתובב עם טלאי צהוב לקחו את אמי

אחר מכן לקחו אותנו לבית חרושת ללבנים ושם עשו ל. ללא תנאים וללא אוכל, בחדר אחד התרכזו כמה מאות יהודים. השכונה

הפרידו אותנו שם גם . םהכניסו לבית מוגן של שוויצרי) אני ואחי(סלקציה ולקחו שם את אמי למחנות עבודה בגרמניה ואותנו 

עוד ארנו עם אני ואחי נש. 10ואחי היה בן  7בתקופה הזו אני הייתי בערך בן . מסבתא ואנחנו עד היום לא יודעים מה קרה לה

הילדים בישלו לבד , לפעמים הצלחנו לגנוב מעט אוכל, חיינו שם ללא תנאים בכלל. כמה מאות ילדים בתוך הבית של השוויצרים

אני הייתי מאוד . מצאנו פתח יציאה, באחד הלילות אני ואחי ניסינו לברוח משם. היינו שם קרוב לשנה, וזה היה מאוד מצומצם

ברגע שיצאתי מהגטו הייתי צריך  .ויצאתי מחוץ לגטו אך את אחי תפסו והחזירו אותו חזרה פנימה קטן והצלחתי לחמוק מהם

  .וניסיתי למצוא מעט אוכל בבתים הרוסים העברתי את הלילות ,לדאוג לעצמי

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  
  
לא היה לנו אוכל , אני ואחי נפגשנו במקריות ברחוב. ה לאחר הבריחה שלי מהגטו הסתיימה המלחמהחודשיים שלושכ

לרומניה ברכבות מסע כדי לחפש אוכל ואחרי אני ואחי נסענו לבודפשטו. ם האוכלגם לנוצרים היה קשה עבאותה תקופה .בכלל

בהונגריה כמה  שהינואני ואחי חזרנו לאמא ו.ביתהשאמי חזרה הדרך אחי שהכיר מישהו  שים נודע לנושלושה או ארבעה חוד

אחי  .אמרו לנו כעבור מספר שנים שהוא נפטר באוקראינה במחנה עבודה, עד היום אנחנו לא יודעים מה קרה עם אבי .חודשים

זה ,וסנבורג- שנקרא הטרן נה עקוריםחבמושהינו שם  45-48שנת עברנו משם לגרמניה מ.היה בתנועת נוער של השומר הצעיר

את הבר מצווה  .לא היה שם בית ספר ולא שום דבר ,היינו מאוד מאושרים שנתנו לנו קצת אוכל. היה מחנה עקורים של פליטים

 את נגבהה שנקריניבא עלינוורים ומשם ינו כחודש במחנה עקמגרמניה עברנו למרסל בצרפת ושם שה.שלי חגגתי בגרמניה

  .1948-סוףב לארץ

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
זה כבר היה (חודשיים עברנו לגור בתל חנן  -לאחר תקופה של חודש וחצי. למעברה בחדרהוהגענו  1948-סוףעלינו לארץ ב

לעבוד במפרץ חיפה ואחי החל  התחלתי, וכמה חודשים 13אני הייתי בן כשעלינו לארץ ). אחרי שהערבים פינו את תל חנן

באותה . דאג לעצמו לא היה למי לפנות בתקופה ההיא כל אחד, עבדנו כדי שיהיה לנו כסף לקנות אוכל. לעבוד במאפיה בנשר

הכרתי את . תי בחיל שריוןבצבא היי. ברחובאידיש וגרמנית אני למדתי את השפה תקופה עד שהגעתי לצבא אני דיברתי רק 



 

ואשתי  22אני הייתי בן , התחתנו 46ובשנת   44-45בשנת  רשמית התחלנו לצאת ,תל חנןכשהגענו ל 48שנת אשתי בסוף 

  .נכדים 9נולדו לנו שלושה ילדים וכיום יש לי  .19הייתה בת 

  

  2014אפריל , כרמיאל, מאיה איבינצקי: ראיון

  

  


