
 

  "ְ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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  יהודה  בלומברג

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Blumberg  בלומברג  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   ועזיתבל

 21/8/1926 נ / ז             
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Kaunas ליטא  קובנה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רבקה לויטן  אהרון
  ):  לחמהנשואה לפני המ/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
        Kaunas   ליטא  קובנה 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :מההמלחמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
  השומר הצעיר   לא סיימתי עקב פרוץ המלחמה–גימנסיה יבנה                                  

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  קובנה

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
 - לשבוע למחנה זכסנהאוזן תיהועבר, 174293: סיר על הזרועמספר א  בירקנאו–אושוויץ , נארווה באסטוניהמחנה ריכוז 

 11הייתי במחנה , 127075:  מספר אסירתיוקיבלקרוב למינכן דכאו ל תיעבר קרוב לברלין ומשם הואורניינבורגפרבר של 
  גלנדסברשבעיר  קאופרינגהיה חלק ממחנות ש

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1/05/1945 מינכן קאופרינג ליד

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  עליתי ארצה פרנבלט

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  צרפת, בלגיה, הולנד 1946   חיתל

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 . שברובע היהודי25/5 אוקשוסד' ברח) קאונאס(בליטא שקובנה ב 15 עד גיל גדלתינולדתי ו
 .אגודת הרבנים של ליטאהיתה מתחתינו בבניין שלנו .  ואניי לאהאחות ,י הבכור ידידיהאח, הוריי,  נפשות5היינו בבית 

אני למדתי בבית ספר דתי בשם . עבריתבמשפחה דיברנו  .לאבי היה בית מלאכה לשקיות ולדפוס ואימי הייתה עקרת בית
 .וגגים יחד עימנוו וחהיינו חוגגים את כל החגים היהודים והשכנים היו מצטרפים אלינ .יבנה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
עבדתי בשדה  .ושלחו אותי לעבודות כפייה מחוץ לגטושהוקם בעיר לגטו עברנו . 15הייתי בן , הגרמנים כבשו את ליטאכש

 בנוסף לכך עבדתי בבית חרושת .הרוסיטיפול בתותחים מהשלל וכ עבדתי בתיקון " ואחפרבר אלקסוט של קובנהבהתעופה 
 .קובנהשל שאמס בפרבר שהיה ממוקם  "מטאלוס" ליציקה

 החליפות שהיו 2לקחו לי את .  לנינגרדלידהממוקם , וייווארהבסוף אוקטובר הוציאו אותנו מהגטו ושלחו אותי למחנה ריכוז 
 .התנאים היו קשים מאוד, מעט מאוד לאכול ולשתותהיה  . טנקיםנגדתעלות חפירת  עבדתי ב.נעלייםוהאת הכל בגדים  ,עימי

עם חום גבוה ,  ימים12משך להסגר שנ זרקו אותי למרתף בלי בגדים .רותהואני חליתי בטיפוס הבבמחנה הייתה מכת כינים 
  נסענו.שוויץועוד אחרים לאבסופו של דבר עם העבירו אותי , הם מה לעשות איתימאחר והייתי חולה ולא היה ל . מעלות42של 

שם מיינו אותנו , תחילת פברואר, בסוף ינואר שוויץו לאנו הגע.לטביהואסטוניה דרך כשבועיים בלי אוכל ושתייה לשם במשך 
העלו אותנו לרכבות  1944סוף אוקטובר ב . נשים30- גברים ו12 ותרנו נ.חייםהשני ללמשרפות ואחד נועד  ,י טוריםנשל

שהיה משויך  11מספר קאופרינג מחנה לומשם  קרוב לברלין אורניינבורגרבר של  פ-והועברתי לשבוע למחנה זכסנהאוזן 
 .לנדסברג ונקרא גם מחנה, מינכן ליד לדכאו

 1.5.1945-מריקאים בשם שיחררו אותנו הא ,בסביבת מינכן, דלוכולנו הלכנו ברגל לכיוון בוכנוו, בסוף מרץ פינו את המחנה
  

   עד עלייתך לארץ מתום המלחמה וי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
 .הצבא האמריקאי  שלהארמיה השלישיתמ 101 אוגדהסוללת תותחים של של במטבח  ועד אוקטובר עבדתי 1/5-ר בורחהשמ

 .שם התחילו להיווסד קיבוצים, פרנבלדעקורים הואני הגעתי למחנה  וחזרה לאמריקה, היחידה עזבה הפצצת הירושימהלאחר 
  ליטאים יודעי השפה העברית7לקחו תחילה . תקופה קצרה ואז הגיעו מהבריגדה היהודית ושאלו מי רוצה לעלותשהיתי שם 
ל שם עלינו ע,  שבצרפתמרסיימשם ל ו,בונף-שאטו דהבאחוזת שם שהינו , בלגיה, דרך הולנדו אותנו הם הוביל .וביניהם אותי

  .על האוניה הכרתי את אישתי לעתיד . חי-אוניית המעפילים תל
  

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

הנסיעה  .בוץ מסדה שבעמק הירדןלקחו אותנו לקיאחר כך  .שבוע בעתליתהובילו אותנו למעצר כפסו אותנו הבריטים ותבדרך 
אך לא , רצו שאלך ללמוד. קיבוץ עבדתי בכל דבר אפשריב .אוכל דל ושתייה מועטת, הן מבחינת צפיפות, הייתה קשה מאוד

שהיה אז ישוב ספר  ,קיבוץ ליד נצרת, תי לכפר חורשעבר 1947- ב.כים של ההגנה בקבוצת כנרת"שם עברתי קורס מ .רציתי
ת הקיבוץ והיה לנו התקבלנו היטב בחבר. א ונולד בננו הבכור"במהלך תקופה זו התחתנתי ברבנות בת. והשתתפתי בהגנתו

 .שלחו אותי למילואיםוהיה לי ילד סירבו לגייס אותי כי הלכתי ללשכת גיוס אך חמת השחרור לבפרוץ מ .טוב
 . עד פרישתי לגמלאותהתחלתי לעבוד בחברת חשמלוברנו להתגורר בחיפה  ע1949-ב

  .םנכדים וניני, יש לי ילדים
  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



