
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  דגן :שם משפחה

  

  יהודית :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  קצבורג :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  :שם נעורים                    Katzburg  בלועזית
 

  יהודית :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                            

:                     מין                             Judith  בלועזית
 קבהנ

   :לידה תאריך
07/10/1930 

  וינה ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

  אוסטריה  :ארץ לידה                                  Vienna בלועזית
 

  יעקב :של האב שם פרטי

  

  נחמה  קצבורג  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה

  
  :  של האישה עוריםשם נ

 
                                                       וינה: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  אוסטריה :ארץ המגורים                                    Vienna  בלועזית

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

       ?  אילו ומתי? ותהאם היית בגטא
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                          :              מקום  השחרור

 
  :  תאריך השחרור

 
  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

 
   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /ן עברתלא

  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

   :עליה שנת
25/09/1951 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  נא לכתוב בגוף ראשון

הפקידים לא  ,כאשר ניגשו הורי לרשום אותי במרשם האוכלוסין האוסטרי". לאה"בלתי בבית את השם נולדתי בוינה וקי

הייתי  .וקא כן הסכימו לקבלושאותו האוסטרים ד" יהודית"בשם אז ההורים רשמו אותי . אישרו את השם כי הוא יהודי מדי
בגלל המחלה הוסיפו לי את . לא היתה אנטיביוטיקההיתה לי דלקת ראות בשני הצדדים ואז עדיין . מאד חולה בתור תינוקת

  ". חיה לאה יהודית" -עם השם  בביתוכך נשארתי  ,יצאתי מזה והבראתי' ברוך ה ".חיה"השם 

הם היו יהודים  ,יתה בת דודתוימי נולדה בבודפסט והא .בגבול הונגריה" שבע הקהילות"אבא שלי נולד באוסטריה במחוז 
היא נקראה גם  .אחותה הבכורה של אמי ,הרמינההוא היה נשוי בהתחלה עם  .איו השניים של אביאלה היו נישו .מאד חרדים

הבכורה של הבת היא היתה כי  שנים 25- תה מבוגרת ממני ביהי ,שרה ,הבכורה - ילדה שלושה ילדים הנדל". הנדל"בכינוי 
 יתה עוד אחותיוה תינוק כשהיהשנפטר עוד אח אחד  היה .יהישה השניואני הייתי הבת הקטנה של הא שה הראשונהיהא

  .כשהייתי בת שלושלדבר פעם אחת לימדה אותי  רחל איךאני זוכרת  .רחלשקראו לה 
 ,חנה - היינו רק שתי אחיות. של רחם צריתה לה בעיה ישלוש תינוקות נולדו מתות בגלל שהאבל  ,בנות 5אמא שלי ילדה 

באותו זמן לא ידעו שסיגריות  ..שן בביתנהג לעבדירה קטנטונת ואבא שלי  גרנו .ואני, וחצי שנים 4-תה גדולה ממני ביהיש

הנדל גם . אני חושבת שבגלל זה כולנו סבלנו ממחלות נשימה ,"עישון פסיבי"ולא הכירו את המושג  גורמות כל כך הרבה נזק
אחרי מלחמת ). ינהרג,בלועזית(היתה לאמי עוד אחות שנקראה רבקה  .וגם אנחנו שסבלנו מאסטמה נפטרה משחפתש

באותו זמן לא היה לאנשים כסף בשביל מוסיקה והיו . היה מורה למוסיקה יאב .העולם הראשונה היא עברה לגור באורוגוואי
  .לאבא רק בקושי כמה תלמידים ולכן היינו עניים

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
תנועות /פעילות ותפקידים ביודנראט, זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

; להצלתך באופן משמעותילא יהודי סייע /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/נוער

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה

  
הרי  ,הם ושיתפו פעולה איתםחיכו להם  ,היו גרועים מהגרמניםהאוסטרים ברובם . 7ייתי בת הגרמנים נכנסו לאוסטריה כשה

כל אחד שהתחשק לו היה . נחטפו או קיבלו מכות ברחוב באותה תקופה יהודים. היטלר ואייכמן בעצמם היו מאוסטריה גם
אמרו שהיא יהודיה וכל אחד מהם נתן ו ,שה אחתיכמה ילדים הלכו אחרי א יום אחד .לתת מכות ליהודים ללא שום סיבהיכול 

היה כמה  "אנשלוס"ה .אני ראיתי אותם והוצאתי להם לשון וכשהם רדפו אחרי ברחתי והסתתרתי. דיממהלה מכות עד שהיא 
  .כל כך הרבה תוכניות לקראת פורים והכל התבטל היו לנו ,של הילדים הבזהאכזכור את אני תמיד א .ימים לפני חג פורים

אנשי הרבה אנשים ו בבנין היו .שהיה שייך לעירית וינהגרנו בבלוק גדול  .מהביתמבית הספר וזמן קצר אחר כך גירשו אותנו 
אני זוכרת  .שילינג 15הפסנתר שלו במחיר אבא שלי נאלץ למכור את לפני המעבר  .את כל היהודיםמתוכם  גירשו העירייה

 קוםמ לנו הצלחנו להשיג .נורות שלויאבל הוא הצליח לקחת איתו כמה מהכ" זה מחיר של צחוק": שהוא כמעט בכה ואמר

 "ה מיידיתלהשכר"שלט שהיה כתוב עליו תלוי בחוץ היה ו ,היו מוגפים כל הזמןבה והתריסים  תה ריקהיהישנות חב מגורים
אל " :אני זוכרת שהמתווכת הגיפה את התריסים ותלתה את השלט ואמרה .כדי שאף אחד לא יחשוד שיש שם אנשים

כל כך היה לה חשוב להראות לנו שהיא חלילה לא רוצה  ".אני רק שומרת על הרכוש של בעל הבית ,תחשבו שאכפת לי מכם
  . לבוא לעזרת יהודים

החנות הזאת היתה אולם גדול וריק והיה . שום חימוםכשהגיע החורף היה שם קור אימים ולא היתה לנו ובקיץ שם עברנו ל
היה אסור לנו להדליק גם  .בחדרון הזה היו מבשלים ורק שם היה קצת יותר חם ,מטר 2שם גם חדר קטן מאד בערך בגודל 

 ,נובמברבהיינו שם גם . אורבשביל שיהיה  ת קטנהעששיברק  נאלצנו להסתפקלכן  ,כדי שלא ירגישו שיש שם אנשים ,חשמל

איך יהודיה ואני זוכרת גם היא השכנה שגרה מעלינו היתה . בגרמניהשהיה  הפוגרום למחרת שהתרחש. "ליל הבדולח"ב
 אחר כך נודע לנו .ה כי ההורים לא נתנו לנו לצאת לרחובקרלא ראינו מה היינו סקרנים אבל  .באותו לילה שהיא צרחה

שעשר שנים לפני כן באותו זמן אבא שלי נזכר  .במרחק שני בתים מאיתנואת בית הכנסת שהיה וסטרים שרפו ופוצצו האש

אותה בצד ובכלל  הניחיזה הוא והיה פטריוט אוסטרי וכשהוא קיבל את הותמיד אבא שלי  .הדודה מאורוגוואי שלחה לנו ויזה
  .לא חשב לעזוב את אוסטריה

ויזה כבר לא בתוקף אבל אפשר ואמרו לו שה. לברר בקשר אליה ויזה והלך לקונסוליהאותה זכר באחרי ליל הבדולח הוא נ
כמה  ,1939בחודש פברואר זה היה  .לגנו לדרום אמריקהוהפ ,ברוך השם ,יזה הזאת יצאנו מאוסטריהועם הו .לחדש אותה

ולכן  ,כבר בגיל שבו הן לא נחשבו ילדותהיו  הראשונה של אבא אשתושתי האחיות שלי מ .חודשים לפני שהתחילה המלחמה
כדי שאם יזדמן לה  ,אשרההיא החליטה ללכת למשרד ההגירה ולהשיג . שרה לא ידעה מה לעשות .לא יכלו לבוא איתנו

" ?יש לך כבר לאן לברוח"בזמן שהיא היתה באותו משרד ניגש אליה בחור אחד ושאל . היא תוכל לצאת מאוסטריה ,משהו
יש לי פה אשרת כניסה ? את יודעת מה"הבחור אמר ". יהיה,אבל אני לוקחת אשרת יציאה ומה שיהיה ,יאין ל"היא ענתה 



 

והוא אמר שהאשרה מיועדת לאדם  ,אלה למה הוא לא משתמש באשרה הזאתשרה ש". אני יכול לתת לך אותה ,לאנגליה
בזכות הלב  ,זה היה ממש נס. וסטריהלבד בא ולהשאיר אותם אחד בלבד והוא לא מוכן לעזוב את ההורים המאמצים שלו

אצל רחל המצב היה  ,לעומתה .עם האשרה שלו ללונדוןהיא אמרה לו תודה וברחה  .הטוב של האיש הזה שרה יכלה לברוח
הבטיחה  כיה'צמשלנו  הדודה. ו לה עוד הרבה בעיותוחוץ מזה הי תה לה נכות ביד אחתיהיא לא שמרה מצוות והי. מאד קשה

 רחל נשארה באוסטריה כשהתחילה המלחמה. התלא קיימה את הבטחיא ה אבל בסוף ,ח אותה אליהםשהיא תיק רחלל
  .18תה בת יהיא הי ,התאבדה רחל פו של דברהמצב התדרדר עד שבסוו

  

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

שלושה לא ראינו -במשך שבועיים .במיוחד יתה נעימהיובאופן כללי לא ה ,נמשכה ארבעה שבועותלדרום אמריקה  ההפלגה
אני ואחותי העברנו את הזמן וקצת השתוללנו עד  ,הנותיאבל הילדים תמיד מוצאים איך ל .היה מסביבנו רק ים ,שום דבר

לקחה אותנו מהנמל אל הכפר שבו היתה גרה ושם גרנו רבקה הדודה  .אורוגוואי בירת, מונטיווידאובסוף הגענו לנמל לש

לא היה מנין ולא היה בשר  ,בכפר הזה היו כמה משפחות יהודיות אבל לא התנהלו שם בכלל חיים יהודיים .קרוב לחצי שנה
ההורים שלי כעבור חצי שנה  ,ןלכו .בשרלא אכלנו בכלל השיג מצות מעיר הבירה אבל איכשהו אבא שלי  ,כשהגיע פסח .כשר

 .אני אהבתי את השדות ואת כל שאר הדברים בכפר .וקא היינו מבסוטים בכפרוד ,הילדיםאנחנו  .הבירה החליטו לעבור לעיר
כשהגענו לעיר  13ואחותי היתה בת  9אני הייתי בת  .אבל ההורים הם שמחליטים ,תמיד העדפתי את הכפר על העיר ,בכלל

היה שם גם . יתה שחיטה כשרהילא היו הרבה יהודים שומרי מצוות בעיר אבל היו כמה בתי כנסיות וה. והבירה מונטווידא
נו מעזרה קיימהת. ובגלל זה הם לא עבדובאורוגוואי לא למדו את השפה ההורים שלי  .הלכנו לסניף 9מגיל ו" בני עקיבא"

 להרבה מקומותלכל המשרדים וללוות את ההורים שלי ו 8מגיל " המתרגמת"להיות אני הייתי  צריכה  ."וינט'ג"קיבלנו מהש

  .אבל לי זה היה מאד לא נעים ,י עשתה את זה והיה לה יותר בטחוןגם אחות. אחרים
היתה חנה אחותי  .הראשונה של בני עקיבא בדרום אמריקה" הכשרה"ילה ה'נערכה בצ מיד אחרי הקמת מדינת ישראל

הכרתי  .בארגנטינהאז יתה ישה ,אני הצטרפתי להכשרה ,אחרי כן שנתיים .1949בהכשרה ומשם היא עלתה לארץ בשנת 
כמה ימים והגענו  ,מיד אחרי זהבחודש אלול עלינו לארץ . 1951שנת של ג בעומר "בהכשרה את בעלי והתחתנתי איתו בל

  .לפני ראש השנה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, ציבורית או תרבותית עילותפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

חמש וחצי שנים  "שלוחות"גרנו ב .ואחרי חצי שנה גם ההורים עלו לארץ והצטרפו אלינו" שלוחות"הגענו לקיבוץ בישראל 

 ית ארבעילקרבסוף אחרי כן עברנו למושב אמונים ולעוד כמה מקומות עד שהגענו  .לאבן שמואללשנתיים כ עברנו "ואח
להתחתן אז עמדה בדיוק היא . אסטמההמ 31בגיל היא נפטרה  .איתנוה תיכבר לא היחנה באותו זמן אחותי  .1977בשנת 

 - עכסה, 58היום היא בת   -ברוריה, 60היום היא בת    -תרצה :במהלך השנים נולדו לנו  שבעה ילדים .אבל לא הספיקה
  - אסנת טובה. והוא קרוי על שמה, 1960רה בשנת רי שאמא שלי נפטהוא נולד אח, 52היום הוא בן    -נחום, 55 בערך בת

נולד  - ואיתמר .שנה באוסטרליה וחזר לא מזמן 20היה  ,הוא קטן מנחום בשלוש ורבע שנים -חנן, גרה היום בקרני שומרון
  .חודשים אבא שלי נפטר 9כשהוא היה בן , 1968בשנת 
 .בזמן שהילדים שלי היו קטניםלבקר אותנו בארץ  פעמים באה הרבההיא אבל מאז המלחמה שרה נשארה בלונדון אחותי 

  .כאשר תיקנו את הבית שלה בלונדון ,שמונה שבועותביקור של באה לאפילו פעם היא היא באה גם כשההורים שלנו נפטרו ו
אני הייתי "רה לי היא אמ. שרה הזמינה אותי ללונדון ,והבנות הגדולות היו כבר נשואות 12כשאיתמר היה בן  ,אחרי שנים

היא אחר כך  .היא שילמה לי על הטיסה ואני נסעתי אליה". עכשיו אני רוצה שאת תבואי אלי ,בבית שלך כל כך הרבה פעמים
עובדת "כשקיבלתי מהעבודה פרס  ,למשל .אז אני נסעתי אליה מדי פעם ,כבר היתה מבוגרת מדי ולא יכלה לבוא אלינו

אני  אז .עם התקשרה אלי העובדת הסוציאלית וסיפרה שלקחו אותה לבית אבותפ .אליה לקחתי את הכסף ונסעתי" מצטיינת
באותו זמן כבר התחיל להיות לה אלצהיימר ואני נסעתי אליה כל שנה  .החלטתי שאני חייבת לנסוע אליה לפחות פעם בשנה

האוסטרים תמיד שנאו את  .יהאוסטראף פעם לא נסעתי ל ,חוץ לארץלמרות שנסעתי הרבה ל .שנים 12עד שנפטרה לפני 

אני לא  .באוסטריההאנטישמיות שעדיין יש על " בשבע"קראתי בעיתון לפני כמה זמן  .וגם עכשיו הם  שונאים אותנוהיהודים 
  .הרבה נכדים ונינים ואולי אפילו בני נינים, בלי עין הרע ,אני גרה עד היום בקרית ארבע ויש לי .הייתי מוכנה לבקר שם
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