
 

  "ְלדֹורֹות"                               
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, ם יש חשיבות לאומיתי שלכלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

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

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

   :שם משפחה

  בלודי

   :שם פרטי

  אדית

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                      

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                

  :          שם משפחה איתו נולדתי

  קראוס

 בלועזית                                             
Kraus 

  :שם פרטי איתו נולדתי

  אדית

  בלועזית 

      Edith                                   

:                     מין

  נקבה

  : שנת לידה

16.05.1913 
  :  עיר לידה

  וינה

  בלועזית     

  Vienna                                        

  :ארץ לידה

  אוסטריה

  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  גוסטאב  

  :האםשם פרטי ושם נעורים של 

 מטילדה קרייס
:                                                     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  ופראג רי וא- קרלובי, קרלסבד

  בלועזית 

Karlovy-Vary                          

Prague  

 

  :ארץ המגורים

 כיה'צ

   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

 למוסיקה בברליןבוגרת בית הספר הגבוה 
   :מקצוע לפני המלחמה

לימדתי פסנתר וניגנתי 

  בקונצרטים וברדיו

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

  

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה

         כיה'צ, פראג
                                                                   

  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
  בלועזית 

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                 טרזינשטאט               

 בלועזית 
  

   :במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

  

  :ציין מקום שאליו חזרת לאחר המלחמה

  פראג

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

   טרזינשטאט
  :  תאריך השחרור

1945 
  :מחנות בדרך לארץ/ מקומות

  רומניה, עלינו על אוניה בקונסטנצה

  :שנת עליה

1949 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

שם ווילי אייזנר והם גרו הייתה לי אחות גדולה בשם אליס שנישאה לבחור ב, 1913ונולדתי בווינה בשנת שמי אדית 

בקונצרטים ואת  11ניגנתי מגיל , מכיוון שלמדתי פסנתר וניגנתי שעות רבות ביום לא למדתי בבית ספר. סאנוב- בטפליצה

עתי ללמוד בבית הספר הגבוה למוסיקה אצל ארתור סנ 14בגיל . בחינות הבגרות עשיתי לאחר שלמדתי לבד אבל לא סיימתי

לשנה עד מותה המצער של אימי  קרלסבדחזרתי ל 17כיה ובמקומות נוספים ובגיל 'הופעתי בצ. שנים 4למדתי אצלו , שנבל

  .לאחר מותה עברתי לפראג והתחתנתי עם החבר שלי קרל שטיינר, מדלקת ריאות

לקחו את הכלב שלנו והטילו עלינו עוצר בשעות , לחמה התחילו גזרות שונותכשהגרמנים נכנסו לפראג לפני תחילת המ

הלכנו יחד עם עוד משפחות לגור כולם בדירה . לקחו תכשיטים וכלי כסף יקרי ערך והמשך לקחו גם את הבית, הערב ברחוב

  .אחת

  

  ת חייך מתחילת המלחמה ועד לסיומהי על קורו/אנא ספר

.  הרכבת עצרה בבוהושוויצה והלכנו ברגל לטרזינשטאט, משא בהמות לטרזינשטאטלקחו אותנו ברכבת  1942בשנת 

בגלל זה הם אספו מבינינו אמנים , כדי להציגו בפני הצלב האדום" מחנה לדוגמא"הגרמנים השתמשו בגטו טרזינשטאט כ

שם בהרבה קונצרטים ולאחר  ניגנתי). כמובן תחת מגבלות המחנה(ואנשי רוח יהודיים והרשו לנו לנהל חיי תרבות עצמאיים 

  .להעדר מהעבודה במשך שעה כדי להתאמן לקראת הקונצרט, המוסיקאים, מה הרשו לנו- זמן

בבוקר נתנו מים שחורים שרק צחצחתי איתם שיניים וחתיכת לחם שחור , התנאים היו קשרים ונאלצנו לעבוד בעבודות שונות

היו בגטו מחלות אבל היה גם בית חולים כך ששרדנו , משהו בתוכולארוחת הצהריים קיבלנו מרק שלפעמים היה . ימים 3ל

היו טרנספורטים , מידי פעם הייתה תחלופה, אני עבדתי בייצור ארנקים לחיילים ובערב הייתי מנגנת. מחלות למעט הזקנים

ו מה דאג לכך שלא לא יודעת מי א. על אושוויץ לא ידענו דבר ועל מה שמחכה שם, לאושוויץ והביאו קבוצות חדשות למחנה

  .כן נלקחו ונספו, אעלה לטרנספורט אבל בעלי ואנשי רוח רבים שהובאו למחנה

נאלצנו להישאר חודש  הרוסים שחררו אותנו ופתאום קיבלנו חופש להסתובב מחוץ לחומות, במחנה הייתי עד סוף המלחמה

  .במהלכו הלכתי ללייטמריץ וחזרתי " בהסגר במחנה בגלל מחלת הטיפוס
  

  על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   י/אנא ספר

לא ; חיפשתי את המשפחה שלי אבל אף אחד , לפראג, הפעם רכבת שמיועדת לנסיעת אנשים, אחרי חודש נסענו ברכבת

הכרתי אותו , הרטה בלודי ויום אחד גיסה ארפד בלודי בא לבקר אותה, הלכתי לחברה. לא חזרו, לא אחותי ולא בעלי, אבי

עליתי ארצה דרך  1949- ביתי חווה נולדה בפראג וב .עם הזמן התחלתי שוב לנגן בקונצרטים וברדיו. וך זמן קצרונישאו ת

  .רומניה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  .68אביב עד גיל -בהמשך לימדתי באקדמיה של תל, בארץ ניגנתי בקונצרטים והתחלתי ללמד ילדים

, ויקטור אולמן: מסוים היה גילוי מחדש של מלחינים שהיו בטרזינשטאט כגון לאחר הפרישה המשכתי לנגן בקונצרטים ובשלב

   .השתתפתי בנגינת היצירות שלהם והוצאתי דיסקים של סונטות של אולמן ויצירות של פבל הס. גדעון קליין ופבל הס

  



 

  יהודה ישי: ראיון

  2009אוגוסט , ירושלים

  


