"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי:
ורוניקה

שם משפחה:
אגדי

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים
בלועזית
שם נעורים:
שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה:
Zoldan
זולדן
זולדן
בלועזית
שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה:
תאריך לידה:
מין:
Veronica
ורוניקה
ז  /נ 21.3.1931
בלועזית
מקום לידה )ישוב ,מחוז(:
ארץ לידה:
Kaposvár
קפושוואר
הונגריה
שם פרטי ושם נעורים של האם:
שם פרטי של האב:
אידה
שלמה
שם נעורים של האישה:
שם פרטי של האישה/הבעל )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:

מגורים קבוע לפני המלחמה :
בודפשט
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:

בלועזית

Budapest
מקצוע לפני המלחמה:

ארץ המגורים:
הונגריה
חבר בארגון או בתנועה:

מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ(:
בודפשט
האם היית בגטאות? אילו ומתי?
בודפשט
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:
גטו בודפשט
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות בדרך לארץ:
גרמניה ,איטליה

תאריך השחרור:
18.2.1945
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?
שנת עליה:
1948

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

חיינו בבודפשט .אבי ואמי התגרשו ואני נשארתי לבד עם אמי ,הייתי בת יחידה .אמי שלחה אותי למוסד יהודי בבודפשט מכיוון
שלא היה מי שיגדל אותי משום שהיא הייתה צריכה לפרנס אותנו.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
הפאשיסטים ההונגרים הגיעו אל האיזור שבו גרנו ,לקחו את הנשים והשאירו לבד את הילדים .את אמא לקחו למחנה עבודה.
לאחר שהיא השתחררה מהמחנה היא נלקחה לשוויץ והגיעה בחזרה הביתה לאחר שחלתה .אני הסתתרתי בתקופת המלחמה
אצל דודה שלי .בשנת  1944נשלחתי עם כל היהודים לגטו ושם הייתי שוטפת כלים ומנקה שירותים .הייתי ילדה בת .8

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
לאחר המלחמה אמא שלי חזרה הביתה .הצטרפתי ל"עליית הנוער" .במסגרתם עלייתי ארצה עברנו דרך גרמניה ואיטליה
ועלינו על אונייה לישראל .עליתי לישראל לבד .אמי נשארה בהונגריה.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
נקלטתי בקיבוץ אשדות יעקב שבעמק הירדן .לאחר מכן נשלחתי למוסד ליד רחובות .לאחר שהשתחררתי מהמוסד ,עברתי
לגור בנתניה והתחתי לעבוד במלצרות .לאחר זמן מה התחתנתי עם בחור יהודי גם הוא מהונגריה .נולדה לנו בת בשנת .1954
לאחר שנתיים התגרשנו ועברתי לגור בתל אביב ,שם עבדתי במסעדה ובמקביל עבדתי במלון השרון בהרצליה .בשנת 1960
התחתנתי עם תייר אוסטרלי ועברנו לגור יחד בסידני באותה שנה .בסידני עבדתי בגן ילדים יהודי .לפני  3שנים במהלך טיול
בהונגריה קיבל בעלי התקף לב ונפטר .כיום אני גרה בכפר סבא עם בתי מנישואי הראשונים .בתי היא אלמנה ,עוסקת בחינוך
מיוחד ויש לה  3ילדים.

ראיון :תמיר רטנבך
כפר סבא .אוגוסט 2009
עריכה :קרן אלמוג

