
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  שושנה :שם פרטי  שופרוני :שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

     קיש: איתו נולדתישם משפחה 

                                            

 Kish  בלועזית
 

  מריאן :איתו נולדתישם פרטי 

                                                      

  Merian בלועזית

                                            

:                     מין

  קבהנ

   :לידה שנת

1928 
  בודפשט: עיר לידה

                                                              

 הונגריה :ארץ לידה                            Budapest בלועזית

  פל קיש :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  איטונה קלייו :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                           בודפשט: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              
  

 ריהגהונ :ארץ המגורים Budapest בלועזית

   :לפני המלחמה אקדמיתואר /השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  יסודי

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  השומר הצעיר

  בודפשט: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                 )או האזור ושם הארץשם העיר (

                                                                        
        ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                               

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 מנזר בבודפשט
  :תאריך השחרור

18.1.45  

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

    :לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  בית הוריי בבודפשט

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  
1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                            

לו היה . ובכלל היה אומן יוצא דופן בעל כישורים רבים, אבי היה צלם מוכר בבודפשט. בבודפשט בהונגריה 1928נולדתי בשנת 

תה לי אחות יהי. לא היה חסר כלום בבית, משפחתי הייתה במצב כלכלי טוב .שהיה צמוד למקום מגורינוסטודיו לצילום 

   .ארבע שנים וחצייתה גדולה ממני בישה
וכבר אז , יום אחד הייתה הופעה באופרה. ומתוך קבוצה של עשר בנות היינו רק שתי יהודיות, בגיל שש הייתי בחוג בלט

מאוחר יותר התחלתי ללמוד בבית ספר . האנטישמיות כיוון שאת כל הבנות קידמו להופעה ורק את שתינו לאהרגשנו את 

בחודש האחרון בבית הספר ממש לפני שהתחילה . ואז התחילה המלחמה' הספקתי ללמוד עד כיתה ד, סקוטי מעורב

היא פנתה . ללמוד ובמה נרצה לעסוקאיפה נרצה להמשיך , המחנכת שלי פנתה אל הכיתה ודיברה על העתיד, המלחמה

, בתור דוגמה. כי ליהודים יש בעיה שהם תמיד רוצים להתבלט בכל דבר, ליהודיות ואמרה לנו לא להמשיך ללמוד בגימנסיה

היא שאלה את כולם למי . כדי להוכיח שיהודיות לא עובדות במשק בית, היא שאלה כמה עוזרות בית נוצריות יש וכמה יהודיות

  .למרות שהעוזרת בית שלנו הייתה גויה - ואני מהכעס מייד הרמתי את היד, ת בית יהודיהיש עוזר

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, או במסתור האנשים שהיו בסביבתך בגטו ,או בהתנגדות בריחהב
  

אך הרגשנו את המלחמה בדרכים , המלחמה ההרסנית בהונגריה לא הייתה מורגשת כיוון שהם שיתפו פעולה עם הגרמנים

ללא מזון וללא בגדים , ואת היהודים היו שולחים לשם ללא נשק, ההונגרים שלחו את האזרחים שלהם לחזית הרוסית. אחרות
. המצב הכלכלי בבית הידרדר אך כל עוד הותר לנו להישאר בבית אז היינו בסדר, למרות שלא הרגשנו את הקרבות .חמים

ובזמן המלחמה לא התפנינו , היה עוצר שאפשר לנו לצאת רק בשעות מסוימות. שנאת היהודים הייתה גדולה מאוד בהונגריה

ובאמצע היום לעיני , יום אחד הלכו באמצע הרחוב מספר בחורים דתיים .לחגוג ימי הולדת או חגים כיוון שהיינו עסוקים בלשרוד

  .שנאת היהודים הייתה אז חזקה מתמיד. כל רצחו אותם

אביב היה אז חולה . הגיעו חיילי גסטאפו לבניין מגורינו והכריזו על עוצר שכחלק ממנו כולם צריכים להציג תעודות 1944בשנת 

והחייל , הוא הציג את המסמכים לבחור הונגרי צעיר שהיה בין חיילי הגסטאפו. ידו על כךמאוד והיו לו מסמכים רפואיים שהע

אחותי התחתנה . אבי נלקח בהתאם לחששותיו ולמרות מחלתו למחנה עבודה. בתגובה סטר לו והשפיל אותו לעיני כולם
שבוע אחרי תחילת . כשקר מה שהתברר - כיוון שהייתה שמועה שנשים נשואות לא נלקחות למחנה עבודה, באותה שנה

כעבור זמן . ולחם בגרמנים לצד הפרטיזנים, הוא הצליח לברוח משם וירד למחתרת. המלחמה בעלה כבר נלקח למחנה עבודה

  .מה התגלתה היחידה שלהם והוא הוצא להורג
מה , עברתי למנזרהייתי שם כחודשיים ואז הו. אותי העבירו לפנימייה של הצלב האדום, לאחר שאבי נלקח למחנה העבודה

במנזר הייתי צריכה להכיר את . שהיה מזל גדול כי לא הרבה אחרי שעזבתי כל הילדים בפנימייה נלקחו למחנה השמדה

האוכל ולא היה  אבל עם הזמן נוצרה בעיה עם, תחילה היו לנו ארוחות מסודרות. המנהגים הנוצריים ואת הברכות והתפילות

כשהייתי יוצאת לרחוב כדי  .ה כבר הגיעה לבודפשט והרוסים נלחמו ברוסים ובהונגריםבאותה תקופה המלחמ. מספיק לכולם

הטייסים הרוסים היו טסים נמוך ויורים בכל מי שזז . הייתי רואה אנשים שנהרגים לא רחוק ממני, לנסות להשיג קצת אוכל

, עוד בהתחלה. כדי שיהיה מה לבשלואנשים היו רצים עם סכינים וסירים וחותכים מהם בשר , היו סוסים מתים. ברחוב
. לא הכרתי שם אף אחד וילדה אחת הייתה ניגשת אליי מספר פעמים ושואלת תמיד אם אני יהודייה, כשהגעתי למנזר

  .וגיליתי שגם היא יהודייה, אבל אחרי כמה פעמים נשברתי וסיפרתי לה, בהתחלה לא עניתי לה

  

  יתך לארץ  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלי/אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

אבי שהיה במחנה עבודה הצליח לברוח . הונגריה שוחררה מהגרמנים ואני עזבתי את המנזר וחברתי לאחותי 1945בינואר 

נייר טואלט בזמן  גבי עלאבי כתב יומן . אבל נתפס יחד עם אימי ונשלח למחנה השמדה ברכבת האחרונה שעזבה את הונגריה

יחד עם אחותי חזרנו לבית . הוא הצליח לזרוק אותו ברכבת ואני תרגמתי אותו לאחר מספר שנים. שהותנו במחנה העבודה

  . חייתי יחד עם אחותי ועבדנו בחנות הצילום של אבי. ולמזלנו הם הסכימו לעזוב, שכמובן נתפס על ידי מהגרים ייהור

לטנו לעזוב חה ואנחנומדלקת קרום המוח  1945-אחותי נפטרה ב, עוד לפני שנישאנו. יחד איתנו את בעלי הכרתי כאשר עבד
ברח ברכבת  בעלי. ללא מסמכים יהכיוון שהיה קל להגיע אלניה החלטנו לעבור לגרמ. את הונגריה מאחר והיה קשה לחיות שם

  . ואני ברחתי עם קבוצת אמנים יהודים לתוך גרמניה



 

. תואחר ותלמדינ כניסהלנו אישורי  ולא הייתה לנו אפשרות לצאת מאחר והיינו פליטים ולא הי ,בערך שנהבגרמניה חיינו 

שם עזרו לנו , ברחנו לצרפת. החלטתי שנברח מגרמניה כי לא הייתי מוכנה ללדת שם. בגרמניה התחתנו ונכנסתי להריון

יזה ואפילו שילמו לנו על חדר במלון למשך שלושה וו עם הולנ עזרש רך דיןמהרגע שהגענו סידרו לנו עו. קהילת יהודי פריזב
  .עם עוד זוג חבריםרץ ישראל הגענו לא 1949- ב. לצערי את התינוק הפלתי. חודשים

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  
שם בעלי מצא חבר ילדות , משם עזבנו למשמר השבעה .ולשם הגענו וחיינו חמישה חודשיםלחברים היה אח בשדה נחמיה 

בעלי התקין פח ובמשמר השבעה מצאנו בית ערבי נטוש עם ארבע קירות ללא גג . יחד איתו ועם אשתושהזמין אותנו לחיות 

צנע התקופת גם תה יהי וז. כל יום להביא מים טריםמ 200יינו צועדים הולנו מים זורמים בבית  וכמובן שלא הי. בתור גג

   .למזון מוקצב במדינה והיינו מקבלים תלושים

מגפיים של  ל אביבקנינו בדרום תאז  ,לא יכולנו לצאת מהבית .טפונות קשים והאדמה לא ספגה את המיםייו שה 1950בשנת 
עו בבוץ ולא הצלחתי ללכת ואז פיים שקגהמ, מידותבהרבה יתה גדולה עלי יהנעל ה .כדי שנוכל להסתובב בשיטפונות גיםידי

המעברה גם ו ,יוסף הדר -הלכתי לסוכנות היהודית שנתנה לנו צריף במעברת יד המעביר. נפש והחלטנו לעזוב דעו מים עהגי

 ורצו לשלוח תמונות אני המשכתי את דרכו של אבי והתחלתי לצלם משפחות שנכנסו לבתים. תה מקום קשה לחיות בויהי
עדין לא היו לנו ילדים הצלחנו כיוון ש. בתור חשמלאי היה מתפרנסמזה לא רע ובעלי  תפרנסתיה. לקרובים במקומות אחרים

נולדו לנו שני במשך השנים . אבל שלנואמנם קטנה , היינו מאוד מאושרים להיכנס לדירה. לחסוך כסף לדירה בשיכון הדר יוסף

  .של בעלי חיינו שם חמש נפשותביו בנים ויחד עם א
היוגה שינתה . הייתי מהראשונות בארץ ועסקתי בזה עד לאחרונה. עברנו לגור בגבעתיים והתחלתי ללמוד יוגה 1960בשנת 

  .עליהיום שני בניי כבר גדולים ואני חיה עם ב. את חיי ואת תפיסת עולמי

  

  אני שמה את העבר מאחורי וחיה את הרגע .כלשהי תפיסת עולמי היא שכל דבר קורה מסיבה

  

  

  2013יולי , רמת גן


