
 

 "ְלדֹורֹות"                                        
 סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

 

 השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

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

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

 י שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית. לסיפור האישהשל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

 www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםוחינוכית. אוסף הסיפורים 

 
 

 יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  שם משפחה:

 
  שם פרטי:

 

 אננה שפיץ

 פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

 במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה                                  

 שם משפחה איתו נולדתי:          
                             הולנדר              

 בלועזית                                             
 

Holander 

 שם פרטי איתו נולדתי:
 חנה מינדל                                                   

 בלועזית 
               Hanna                              

 מין:                     
   

 נקבה

 שנת לידה: 
3291 

 עיר לידה:  
                                טרוסקולסי                             

 בלועזית     
 Truskolasy                                           

 :ארץ לידה
 פולין

 שם פרטי ושם משפחה של האב:
 גודל הולנדר

 שם פרטי ושם נעורים של האם:
 מרים ורוצלבסקי

 מקום מגורים קבוע לפני המלחמה:                                                     
 קלובוצקו            

 בלועזית 
                                          

 ארץ המגורים:
 פולין

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

 נרשמתי ללימודי ערב –( 31כיתה ח' )גיל  

  :מקצוע לפני המלחמה
   )תלמיד, סנדלר, מורה(

                        תלמידה      

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

 לא

 מקומות מגורים בתקופת המלחמה:    
 צ'נסטוכובה                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       

 במידה והיית בגטו, ציין את שמו     
 צ'נסטוכובה

 בלועזית 
                                                                                                                                                    

 במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו  
                                                                                              צ'נסטוכובה                

 בלועזית 
 

                                                                      המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
 צ'נסטוכובה

 תאריך השחרור:  
31.13.61 

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


 

 ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
)מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה, גרמניה 

 ואיטליה(
 
 

 ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
 צ'נסטוכובה

 במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
 

 שנת עליה:
3211 

 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
 מדיטרניין

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: )
                                                                                                                                       

 
גדלתי בבית כפרי גדול בנוי מעץ. חצר גדולה עם משק ושדה. אבא היה עובד במשק. אם היה צריך עזרה שכרנו עובדים   

היינו שישה אחים כולל  לשדה. אמא עזרה לאבא והיתה לה חנות קטנה לדגים. לא היינו צריכים לקנות כלום. רק סוכר ונפט.

אותי. קצת לפני המלחמה אחי ואני נרשמנו לבית ספר מקצועי בצ'נסטוכובה ועברנו כל המשפחה לשם. בגלל המלחמה לא 

 התחלנו ללמוד.

 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב)גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

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

 

בגטו )למדתי באופן פרטי לתפור(. אחרי מס' שנים חיסלו את הגטו הגדול  . עבדתי בתפירהגטו הגדול בצ'נסטוכובהב ינוהי

באקציה לקחו את כל המשפחה שלי ואני נשארתי בגלל שהיה לי היתר עבודה. לקחו אותנו  אחרי חיסול הגטו והפכו לגטו קטן.

במהלך המלחמה נישאתי לבעלי פלצרי"( לתחמושת. עבדתי שם בייצור כלי תחמושת נגד מטוסים. -סק)"ה לבית חרושת

 ( והתגוררתי עם משפחתו בגטו הקטן. 31.13.3261) שמואל

 

 המלחמה ועד עלייתך לארץ  אנא ספר/י על קורותיך מתום 
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה(: חייךהביתה,  תך)השחרור וחזר

 

 

הם עזבו לאחר זמן מה  ., בן דוד וחבר של בעלי בחדר אחדגרנו אני ובעלי בהתחלה אחרי המלחמה נשארנו לגור בצ'נסטוכובה.

סוע לישראל אבל הפולנים לא נתנו לנו לצאת. רצינו לברוח. נ. רצינו לנולדו שתי בנותיי הראשונותשם  ונשארנו לגור שם שנינו.

סוע לישראל. נעברנו לבית של חברים שהצליחו לעזוב ול 3211ב לבעלי היה בית מלאכה שהיה רחוק, הוא נסע לשם באופניים. 

יבלנו תשובה חשבנו שניסע כבר אחרי החברים, אבל ק שם נולדה בתי השלישית. הבית היה הרבה יותר קרוב לבית המלאכה.

 באנייה.  3211שעלינו לארץ בשנת  עד שלילית ולכן נשארנו לגור באותו בית

 

 נא ספר/י על חייך  בארץ
תחושותיך בעת עלייתך ארצה, פעילותך הציבורית או התרבותית, המשפחה שהקמת, המסר שברצונך להעביר )

 (:לדורות הבאים
 

 

בתי בכתה כשירדנו מהמשאית שהביאה אותנו לשם אחרי שראתה שאין ש אני זוכרת לקרית שמונה למעברה. בהתחלה הגענו

לשכנע אותה. אחרי חצי שנה עברנו לבית  בקושי הצלחנוכלום ואמרה שהיא רוצה לחזור. לא הסכימה להיכנס לצריף שלנו. 

ו איתנו מפולין כדי במשך שנתיים מכרנו דברים שהבאנ ים ואחר כך עברנו לדירה שקנינו.חודש 8בקרית ים. שכרנו שם דירה 



 

ת מאוד קשות. חשבנו לחזור לפולין, בכל זאת היו תחושולירות ביום.  9לממן את עצמנו. בעלי עבד בבית מלאכה והיה מרוויח 

עשרה  היום יש לי עברנו מלחמות. אחרי כל השנים התגברנו והקמנו משפחה לתפארת. נשארנו בבית בקרית ים עד היום.

 ..נינים 31נכדים, 

 

 

 5102ים, פברואר  –ראיון: ליאן גלנצר, קרית 

 

 

 

 

 


