
 

  "ְ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
  אגנטה  לילנפלד

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

          
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

 Agneta       22.3.1937 נ / ז     אגנטה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה         בלועזית

Salonta רומניה   מחוז ביהורסלונטה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Salonta  רומניה  סלונטה 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 בודפשט
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  בודפשט
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 12.1944 בודפשט

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1965   
  
  
  

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


 

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

  .  הזיכרונות שלי מלפני השואה מועטים מאוד ומעורפליםןכל כשפרצה המלחמה ו4הייתי כבת 
מעומעם את אבי אני זוכרת ב. סבא מת במלחמת העולם הראשונה וסבתא גידלה את המשפחה לבד. הייתי בת יחידה להורי

זיכרון נוסף שיש לי מאבי הינו זיכרון חוויתי . לימים הבנתי כי היו אלו טלית ותפילין. מתעטף במין בד וקושר עצמו ברצועות
  ...כשמזג האוויר אפשר לצאת החוצה היה אבי מסיע אותנו במזחלת השלג לשמחתנו הרבה, בימות החורף: במיוחד

  . אמא לפני המלחמה הייתה מזכירה בארגון ציוני כלשהו
  

  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/דםהאם א ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

לאחר גזירת הטלאי הצהוב הציעה המורה שלי בבית . אני זוכרת בברור את הטלאי הצהוב ואת הבושה הגדולה שבענידתו
מ שלא "מורה זו ניחנה ברגישות רבה והציעה זאת לאימי ע. ית הספרשלא אבוא למסיבה שעמדה להתקיים בב, הספר לאימי

כלכליים שנוצרו הקשיים הט עקב שמסוים עברנו מרומניה לבודפ בשלב .אתבייש מעובדת היותי יחידה העונדת טלאי זה
י להציל אותנו כד, אמא. הגרמנים העבירו אותנו ממקום למקום ובשלב מסוים רצו להעביר אותנו לאושוויץ .בעקבות המלחמה

הגרמנים בשלב זה התחשבו בבעלי אזרחות זרה ולא נגעו בהם . (שיקרה ואמרה כי היא בעלת פספורט זר שנמצא בבית
מ לאמת "לאחר כמה ימים הגיע קצין גרמני לביתנו ע .המחתרת היהודית התגייסה לעזרתה והשיגה לה פספורט מזויף). לרעה

בפעם נוספת שבאו לבדוק . שאני התרשמתי הוא גילה את התרמית אך לא אמר דברהוא עיין בפספורט וכפי , את מה שאמרה
  .את הפספורטים עלו על השקר שלנו והגלו אותנו לגטו שם שהיתי עם אמא עד לשחרור

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ לההעפ, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

לאחר שהרוסים שיחררו את הגטו הלכנו אני ואמא יחד עם קבוצת אנשים זמן רב ברגל עד שהגענו לבית שהיה קרוב לתחנת 
מעט . ואנו הגענו בעזרתה לרומניה, רכבת זו נועדה להעברת מסע. שהינו בבית כל הלילה ובבוקר עלינו על הרכבת. רכבת

  . כל שאר הילדים נשלחו לאושוויץ. יתי הילדה היחידה ששרדה מהעיירה ממנה באתיאני הי, מאוד יהודים חזרו לרומניה
כל השנים .  שנים בתור אחות10עבדתי . ט שם למדתי בתיכון ובהמשך רכשתי את מקצוע האחותשלאחר מכן עברתי לבודפ

  . עליתי סוף סוף לארץ1965-וב, הללו חיכיתי לקבל אישור עלייה לארץ
  

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

לאורך כל התקופה השתוקקתי מאוד . והתחלתי לעבוד בתור אחות בקופת חולים, עבריתמיד כשהגעתי לארץ למדתי באולפן 
 והתחלתי ללמד 1976-חזרתי לארץ ב.  שנים6 ולמדתי ציור במשך ל"ללמוד ציור ברמה גבוהה ולכן בסופו של דבר עברתי לחו

  .בית האומנים ועודב, לימדתי באוניברסיטה בגבעת רם ובהר הצופים. תחריט וציור
  
  
  

  רות גלבך: ראיון
   2012פברואר . ירושלים

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



