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  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                       

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה
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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  עמית :שם משפחה

  

  יהודית :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

         עמית: שם משפחה איתו נולדתי

                                           

  Amit בלועזית
 

  קתרינה :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Katerina בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
28/11/1929 

  ברטיסלבה:  עיר לידה
                                                              

  כיה'צ :ארץ לידה                       Bartislava בלועזית
  

  שמואל :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  רוזה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                  ברטיסלבה: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

   כיה'צ :ארץ המגורים Bartislava בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי עד כיתה רביעית 
 

   :מקצוע לפני המלחמה
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה  

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

  

    בודפשט, גבול הונגריה: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

     )שם העיר או האזור ושם הארץ(
                                           

  : ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 

  בלועזית
                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

 בלועזית
  

 1943 :תאריך השחרור                                                                   הוברחה לישראל :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 )גרמניה ואיטליה, שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים (
 
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  : מחנות בדרך לישראל/מקומות

  

  לבנון, סוריה, תורכיה, יוון, רומניה, בולגריה

  :שנת עליה

  

1943 

ציין את , במידה ועלית באנייה

  שמה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

גרנו . אבי עבד במשרד פרסום ואמי עקרת בית. כשאני הייתי הצעירהעד גיל עשר היינו משפחה מאושרת עם שתי בנות 

  .בפרבר בין ההרים שהיה מקום יפהפה, מחוץ לעיר
כיה שנכנעה ללא 'אמי סיפרה לי שהגרמנים פלשו לפולין ומייד אחרי זה נכנסו לצ, עם חזרתי מבית הספר, בגיל עשר

 .היהודיםקרבות וכבר בהתחלה היו דרישות ואיסורים לגבי 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

  

 16ההוראה הייתה לקחת בני נוער מגיל . ו לביתי ורצו לקחת את אחותי למחנה עבודהבאחד הלילות פרצ 1942בתחילת 

כך שהגרמנים  16ואבי הוציא את תעודת הלידה שלה והוכיח שהיא עדיין לא בת , וחצי 15ומעלה ואחותי הייתה רק בת 
  . נאלצו לעזוב

שתפקידו היה להבריח יהודים כדי שיביא הם מצאו אדם . בעקבות המקרה משפחתי החליטה לברוח לקרובי משפחה

יצאנו אחר הצהריים ללא הטלאי ולקחו אותנו לאותו איכר שאצלו . אותנו בבטחה לסבתא וסבא שלי שגרו בגבול הונגריה
. אני אחותי והמבריח, שלושה אנשים, בלילה יצאנו דרך השדה. ללא הטלאי" ערומה"הרגשתי . נשארנו עד שירד הלילה

הלכנו מרחק רב בבוץ עד שהגענו לתחנת רכבת ישנה עם צריך ישן ושם המבריח . וחצי 15ואחותי בת  12אני הייתי בת 

היינו מאוד עייפות וישנו . בינתיים עברו הרבה שעות והוא עדיין לא חזר. אמר שהוא הולך לבדוק איך מגיעים מכאן לעיירה
בבוקר הגיעו איכרים אחרים והציעו לנו מתנות קטנות כמו  בארבע. ותכננו איך להגיע לעיירה בכל זאת, בתורנות, לסירוגין

. עד שהגיע אדם אחד שאמר לנו לא לדבר עם אף אחד כי ככה רואים שאנחנו פליטות וזה מסכן אותנו, שעון או עט נובע

כך . וקנה לנו כרטיסים והסביר לנו לאיזה עגלון לגשת בעיירה כדי שלא יחשדו בנ, הוא שאל לאן אנחנו צריכות להגיע

יותר עם מבריח אחר ונודע להם כל  חרהוריי הגיעו מאו. הצלחנו להגיע לבית הסבים שהיה אזור הרבה יותר בטוח

  . הסיפור

בבית שלהם היה ארון ריק שאליו הייתי . הוריה של אמי, עברו לבודפשט ואני נשארתי עם הסביםואחותי הגדולה הוריי 

את אבי היינו פוגשים בפארק . מסוכן מדי באזור גם אני נסעתי לבודפשט כשנהיה. נכנסת בכל פעם שמישהו צלצל בדלת

  . הוא לא רצה לסכן אותנו ובמידה שהיה נתפס לפחות היה נתפס לבדו, כיוון שהוא לא גר ביחד איתנו

ילדים אני הצטרפתי לקבוצה של . אז הסבים היו שולחים לנו לחם, באותה תקופה היו מחלקים תלושים לאוכל ולנו לא היה
לא היו להם תעודות ואסור היה , להוריי לא הייתה תעסוקה ולא היה ממה להתפרנס. שלמדו קצת עברית ולימודים נוספים

 .קרובי המשפחה שלנו עזרנו לנו לשרוד. לעבוד
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): העלי/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

אספו מספר ילדים . אחותי סיפרה לנו שיש עלייה לארץ ישראל והגרמנים אפשרו לכמה פליטים ילדים לצאת 1942בסוף 
. ואני הייתי ללא תעודות והצלחתי להיכנס במקום ילדה הונגרית שהתחרטה והחליטה לא לעלות לארץ, מכל תנועה

זו הייתה . על שם אותה ילדה שהחליטה להישאר ,שם אחר ותאריך לידה אחר, יצאתי עם צבע שיער אחר 5.1.1943ב

העלייה הזו הייתה חד פעמית והיא כללה . ילדים ברכבת והיעד היה ישראל 50היינו . הפעם האחרונה שראיתי את אבא
  . שלוש קבוצות של חמישים ילדים בכל אחת

בזמן העלייה לארץ . שר התרבות הציל אותנו ךחזרה לגרמניה א שלחו אותנונסענו שבועיים ברכבת ובבולגריה כמעט 

  . חששתי לחשוף את זהותי אבל מאוחר יותר התברר שחלק גדול מהילדים שהיו איתי גם הם היו בזהות בדויה

לא שמענו שהגרמנים נכנסו להונגריה כבר היינו יכולים להתכתב עם בודפשט אבל אחרי עוד  בחצי שנה הראשונה

אחר כך רק ראשית אספו את היהודים מעיירות השדה ושהגרמנים נכנסו להונגריה הם כ. שניםמשך שלוש למהמשפחה 

הודעה שגרמה לי לבכות מהתרגשות במשך יום , נודע לי שאמי ואחותי נותרו בחיים 1946רק בשנת . מתוך בודפשט



 

עת השומר הצעיר אחותי נאסרה ועונתה בשל פעילותה בתנוו סידרו לאמי תעודות אריות" הצעיר השומר"תנועת . שלם

ושם נספה עם אבי נשלח לאושוויץ אך  אמי הצליחה להישאר בבודפשט. בודהוהיותה פליטה ולאחר מכן נשלחה למחנה ע

אחרי כשנתיים אמי הגיעה . אחותי חזרה לבודפשט לבית אמי, עם השחרור, בסוף המלחמה. יתר המשפחה המורחבת
נפגשתי עם אמי חמש שנים לאחר הפעם האחרונה . שם כמדריכה ואחותי שהתה שנה באיטליה ועבדה, לארץ דרך צרפת

 . היישר למלחמת השחרור, שראיתי אותה ושבוע לאחר מכן הגיעה גם אחותי
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  

עד היום אני וכעבור כחצי שנה הצטרפנו לחברת הנוער בשער העמקים . 13אני הייתי בת , ילדים לקיבוץ מעברות 6הגענו 
בחבורת הנוער . כל ערב היינו לומדים שירים ורוקדיםב. ואחר כך יושבים ללמוד 11בבוקר עד  6היינו עובדים מ. גרה שם

  . הילדים היה ניצול עם סיפור אחרחד מא כל. ילדים שהיו כמו המשפחה שלי 20היו כ

השם יהודית היה למעשה שמה של הילדה עם הזהות הבדויה ובשער העמקים הציעו לה לשנות את השם אך היא סירבה 

  .ורצתה להישאר עם השם החדש

 

  טליה וינקלר: ראיון

  2009 נובמבר, שער העמקים

  


