
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

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

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  בלומנטל :שם משפחה

  

  שושנה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אלה אינה נוגעת אלייךבמידה והש                                  

            לדרר :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                            Lederr  בלועזית
 

  אגנס :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Agnes בלועזית
                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

10/10/1938 
  בודפשט:  עיר לידה

  

      Budapest בלועזית

                                           

  הונגריה :ארץ לידה

 
  שנדור :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  גוספינה מונק :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    בודפשט: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  Budapest בלועזית

 
  הונגריה :ארץ המגורים

 
   :המלחמה לפני תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

 
 
  

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

  

    הונגריה, בודפשט: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  Budapest בלועזית בודפשט :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במחנה עבודה או מחנה ריכוזבמידה והיית 

   

  בלועזית
  

                                                                  בודפשט  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1945:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, טריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוס(

  

 גרמניה, פוקינג

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  גרמניה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  נגבה



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

  

 .היא הייתה במקצועה תופרת מחוכים, אימא גידלה אותנו, אבא היה מסגר. בודפשט של ימנו - גרנו באומפשט, ילדים 10היינו 

אחי  ,אני הכי קטנה במשפחה .דודים ובני דודיםהיו לנו המון . שני הגדולים עבדו יחד עם אבא, גדולים למדו בבית ספראחיי ה

כשמת קברנו אותו , חודשים 3אימא הייתה מאד חולה וחלב לא היה לה והוא נפטר בגיל , שנולד אחריי נפטר בגטו מרעב

 .בקופסא של כינור

אחי היה במטהוזן . כל אחד סבל את הסבל שלו. כל יתר האחים ואבי היו במחנות ריכוז, אחיי בגטו הייתי עם אימי ועם ארבעת

חזרו במשקל של , בלזן - היו בברגן, לא זוכרת בנות כמה היו אזאני , שתי אחיות שלי. 20ן בג והוא "ק 35והוא חזר כשהוא שוקל 

  .וד אח היה במחנה עבודהע .אח שלי עבר הרבה מאד עינויים בחדר של אייכמן. ג"ק 30בערך 

כאלה ". מרק מים"שם קיבלנו את מה שאני קוראת לו  ,או מהמטבח המרכזי יםגויהבגטו הייתי יוצאת עם אחותי להביא אוכל מ

אנחנו שהיינו שתי . ביאים את זה לגטו לכל המשפחהמאומרים לנו לאן ללכת והיינו מקבלות אוכל מהגויים ו ושהכירו אותנו הי

 .לא שמו לב אלינו, ובלונדיניותאחיות קטנות 

משרד הפנים , בבית כנסת בהונגריה יש שלט משיש שכתוב עליו כי משפחתנו נספתה. אחרי המלחמה אנחנו ברחנו מהונגריה

  .עד היום יש הנצחה של כל המשפחה בבית הכנסת הזה. חשב שלא חזרנו מהתופת על כן מתנו

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, יתך ארצהתחושותיך בעת עלי(

  

שנה  20אחת מהאחיות שעברו לבלגיה נפטרה כבר לפני . למעט שתי אחיות שלי שגרות בבלגיה כולנו הגענו לארץ ישראל

חיפשנו אותה בכל דרך אפשרית אבל  .לנו בבלגיההאחות השנייה נעלמה . זאת כתוצאה מהמלחמה כמובן, כשהיא צעירה מאד

 . לא היה לה זכר

והיא , מאי ספיקת לב חודשיים אחרי שהגענו היינו בפרדס חנה במחנה אוהלים שם אימי נפטרה. קיבלו אותנו מאד לא יפהבארץ 

המשפחה התאוששה בסך הכל . והעוני הקשה בארץ DDT קבלת הפנים שאני בכל אופן לא יכולה לשכוח זה ה. בת חמישים

 . זה הדבר הכי יפה שקרה לי -מהר ובגלל שלא הייתה לי אימא גרתי בקיבוץ שפיים

אחרי מות אמי אבי  .קנה אנחנו דווקא יותר ביחדלעת זו, היינו מופרדיםאנחנו האחים , כל אחד חיי את חייו להיינו בארץ אב

תי שיר, מלת סעד ותרבות במשך שנתייםבצבא הייתי ס. ריםאבל נפטר כשהייתי בצבא ובת עש, עם אישה נוספת, התחתן בשנית

  .באילת ובדורה

  

 

  הסיפור נכתב על ידי שושנה בלומנטל

  2009נובמבר , נתניה


