
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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 אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  : להזכירכם
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 .7453557-03או בפקס  laad@jafi.orgה יש לשלוח בסריקה למייל /את הנספח החתום בידי הניצול .2
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 .1-700-505-202" רוח טובה"-תן להתקשר ללשאלות בנוגע לשיבוצים או בעיות שעלו בעת הביקור ני .4

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  דרור:שם משפחה
  

  רינה:שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  קרסלניק:  איתו נולדתישם משפחה 
  

 Kraselnikבלועזית
  
 

  יט'בריג :איתו נולדתישם פרטי 
  

  נקבה:מין Brigit בלועזית
 

  1941:לידהשנת 
  
 

  אנטוורפן :עיר לידה
  

בלועזית
ANTWERP 

 בלגיה:ארץ לידה

  קופל קרסלניק:של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  שבע קניקסברג:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  נולדתי בתוך המלחמה: מקום מגורים קבועלפני המלחמה
  

  תבלועזי
 

  :ארץ המגורים
 

  :אקדמילפני המלחמהתואר /השכלה
  ------  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  ----- )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

 ----  

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 אנטוורפן ובריסל בבלגיה)שם העיר או האזור ושם הארץ(

  בלועזית --------- ציין את שמו, והיית בגטובמידה 
  

 בלועזית  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

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

 )ואיטליה

  :לאחר השחרורציין מקום אליו חזרת
  



 

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

  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(
  

  

מא עלתה מפולין יא. להורים היה סיפור מיוחד. 1936בסביבות  להורים שעלו לישראל לפני המלחמה 1941- נולדתי ב

במסעדה שעמדה במקום בו עומד היום , הם הכירו בנהריה. אבא היה קומוניסט. אחים 3ריסטית ואבא עלה עם "כבית

מא עבדה כשוטפת כלים  כי התביישה יא. הצעירים גרו באוהלים על החוף ואכלו במסעדה" . פלטוף"למסעדה קראו . המשביר

מביישת אותה היה מלצרות עיסוק בוהיא הייתה מנהלת חשבונות במקצועה והגיעה מפשמיש שליד וורשה . יתלעבוד כמלצר

אחרי המלחמה . ילדים בפולין 2שה עם ילו אנרקם ביניהם סיפור אהבה מיוחד למרות שאבא היה נשוי והייתה  .ואת המשפחה

  .הוא נסע לפולין לחפש אותם וגילה שהם חוסלו בידי הנאצים

האחים של אבא כעסו על .  המשפחה של אבא החרימה אותם ולא הסכימו לשום קשר איתו ועם המשפחה החדשה שיצר

  . גור בתל אביבמא עברה ליוא, שניהם

והם  ה אותםסהמלחמה תפ. שואין אזרחייםיבנ מא ונישאו שםיל אשיתה המשפחה הם החליטו לנסוע לבריסל שם הי 1938- ב

  .כקומוניסט אבא נלחם במלחמת האזרחים בספרד . 1944- נולד ב אחי הקטן ממני .לא יכלו לחזור לארץ

  

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
או  בריחההשתתפות ב, 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,בהתנגדות
  

בבריסל היה יהודי בשם . ו כמה פעמים על ידי הגרמנים והצליחו לברוחסההורים שלי נתפ. 1941-ה במנולדתי באמצע המלח

ק והגרמנים ירדו 'כשז. מא והעלו אותה למכוניתייום אחד הוא הצביע על א. ע עם הגרמנים ומצביע על היהודיםק שהיה נוס'ז

אם יש לך . קח אותי תמות גם הבת הקטנה שלייאם ת. "היא דיברה בגרמנית רהוטה לליבו של הנהג, מהמכונית לבית הקפה

  .וזה מה שהיא עשתה". תפתחי את הדלת וצאי החוצה: "בגרמניתכך ואמר לה הוא התר. היא אמרה לו, "ילדים אתה מבין אותי

  

בגיל שנה מסרו אותי למשפחה של . התזונה הייתה מאוד לא טובה. פעמים לקיתי בדלקת ריאות 6. הייתי ילדה מאוד חולנית

הנזירה שטיפלה . 1945משם מסרו אותי לכנסיה וגדלתי אצל נזירות עד . אושפזתי בבית חולים. גויים ואז חליתי בטיפוס הבטן

  . מא שלייהיא טיפלה גם בא. בי קיבלה הרבה מתנות מההורים

אותי ואני  ההורים שלי חזרו לקחת. אז הם נשארו שם אולי עד היום, היו הרבה ילדים שנמסרו למנזר וההורים שלהם לא חזרו

שו והצטלבתי ועד היום אני מתרגשת התפללתי לי ,התנהגתי כנוצריה . וב שם והתרגלתיכי היה לי ט ,לא כל כך שמחתי לעזוב

  . כשאני נכנסת לכנסיה

  

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



 

  
דודה שלי , וסנילית מא הייתה כבר בבית אבותירק כשא. ההורים לא דיברו על מה שהיה במלחמה. 1948עלינו לארץ בשנת 

דיברו בכלל אבל יש תמונות שלי עם הנזירות ואני זוכרת שהיו  לא ההכנסייעל .  סיפרה לי את כל מה שאני יודעת עכשיו

  . שולחים להם מתנות

הם גידלו אותו . הדודה מצרפת באה לקחת אותו, אבא שלי קיבל התקף לב ולא יכול היה להמשיך לעבוד 12כשאחי היה בן 

ואין  אורתודנט, היום הוא רופא שינים. לא היו להם ילדים והם רצו להרחיק אותו מהמשפחה בארץ. ו בןבצרפת ודאגו לו כמ

  . שום קשר ובינינ

  

אני יודעת שלאבא יש משפחה גדולה בארץ אבל לא היה לו שום . רק כשאבא נפטר הדודה באה לארץ וסיפרה חלק מהסיפורים

יש להם נכדים . מהם 2אני מכירה רק  ,5אחים ונשארו רק  18לאבא היו . ישלי ואות מאיהם החרימו אותו ואת א. קשר איתם

  .  ונינים ושם משפחה נדיר

  

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

  ):הבאים

  

אוניה של בהמות ושכבו  -פניורק אני זוכרת שנכנסנו לנמל עם האוניה. ו בחיפה בעיר התחתיתגרנ. עליתי לארץ בגיל שבע

ההורים הגיעו . לא סבלתי ממחלת ים והתרוצצתי עם אבא שעזר לחלשים לצמאים ולסובלים. מדפים צרים - בתוך מגירות

חיכינו כשלושה חודשים . אין אלוהיםאבא תמיד אמר ש. שניהם ממשפחות מאוד דתיות אבל אחרי המלחמה נהיו אנטי דתיים

  . במרסיי כי בארץ היה הסגר בתקופה בה הבריטים עזבו

  

 הסמטאותאהבתי את . הלכתי ברגל בעליות. גרנו בבית של הרכוש הנטוש ברחוב יפו. גפןהבחיפה למדתי בבית ספר ברחוב 

הם רכשו . ם ובפרוות והיה מצב כלכלי טובאחרי המלחמה אבא עבד ביהלומי. ההורים הגיעו לארץ במצב טוב. ואת הקיצורים

חגיגות שנה  וארגנתילמדתי היטב  , הייתי מאוד פעילה. שם למדתי בבית ספר ישראלי. דירה ברמות רמז ברחוב חנקין

ילדים שכולם גרים  3גידלתי . כולם חשבו שאהיה רקדנית או זמרת אבל אני נשארתי עקרת בית. והופעות של ריקוד ושירה

  . נכדים 5ויש לי , הם מסודרים חוץ מבת אחת שלא נישאה, מצבם טוב. בנהריה

, חינכתי את ילדי להיות מעורבים בצבא. איכפת לי מהארץ. אוהבת את הארץ, אני מאוד אופטימית . ים הם תמיד נהדריםהחי

  .הם בעלי ערכים טובים ומעבירים גם לילדיהם

  

  .קשות וזה צריך לזכור תמיד גם בתקופות" עם ישראל חי"

  

  .2014יולי ,  שרה בוקסנבוים: ראיון

 


