
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
  חנה:שם פרטי  סגל :שם משפחה

  שואהפרטים אישיים לפני ובתקופת ה                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזית                                               שם משפחה             
 Apelbaum                                      |אפלבאום:   לפני המלחמה

  חנה:שם נעורים

  בלועזית                                                                 שם פרטי
 Hana                              |חנה:           לפני המלחמה

:      מין
 קבהנ 

  תאריך
 9.3.1936:לידה

   בלועזית    מקום לידה                                                           
 varsha                                  |ורשה):         מחוז, ישוב(

 פולין:ארץ לידה

  שם פרטי
  בנימין:של האב

  שם פרטי ושם 
 לובה:נעורים של האם

  הבעל   /שם פרטי של האישה
 ):   נשואה לפני המלחמה/אם נשוי(

  שם נעורים
 :  של האישה

  בלועזית                               לחמהלפני הממקום מגורים קבוע 
 varsha                                      |ורשה):     מחוז, ישוב(

  ארץ מקום
  פולין:המגורים

  תואר אקדמי/השכלה
 : לפני המלחמה

  מקצוע לפני 
 : המלחמה

                                        מקומות מגורים בזמן מלחמה                                           
                                                       ורשה):                      ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                     אילו? האם היית בגטאות

                                                                גטו ורשה                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          ורהשחרמקום  
 רוסיה

 5.1945השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

   חזרת לאחר /לאן הלכת
  ורשה?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  איטליה, צרפת:בדרך לארץ

  שנת
 1949:העליה

  שם 
 תאודור הרצל:האנייה



  ת 
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  
  זה היה אמצע הגטו בזמן המלחמה, גרו שם הרבה יהודים, זה היה אזור יהודי, רחוב נלבקי, הורי גרו בורשה"
  

  .שינו את השם, היום השם של הרחוב נמחק
  

  ואז החל לעבוד אצל, הוא התחיל לחפש עבודה בתור נער צעיר,  בריסליטובסקי-אבא שלי יליד ליטה, לידת המקוםאימא שלי י
  

  .כל המשפחה עבדה שם. 'צעיפים וכו,גרביים,  היה להם מפעל של כפפות-ההורים של אימא שלי
  
  אחות נוספת של 1931-וב, כ התאפשר"לא כ אח ואחות של אימא שלי עברו לצרפת כי היא רצתה ללמוד רפואה ובפולין 1929-ב
  

  .של אימא שלי הצטרפה לשם
  

  אח של אימא שלי התחתן ממש לפני החתונה וכך גם אמי אז אני והבן שלהם , אימא שלי ושני אחיה נשארו בורשה עם סבי וסבתי
  

  . שנים עד שבתי הבכורה נולדהשהייתי בת שנתיים נולדה לי אחות  שלא ידענו עליה. נולדנו פחות או יותר באותו זמן
  

  אני כנראה ישנתי וכל המשפחה הייתה למטה , נכנסו לנו שודדים הביתה והיא החלה לבכות,  חודשים בערך4כשאחותי הייתה בת 
  

  .השודדים היכו אותה והיא מתה, הבית היה למעלה, במפעל
  

   .לי משהו על השם שאתן לבת בעקבות אחותיהוריי לא דיברו על זה שנים עד שנולדה הבת שלי הבכורה והם זרקו 
  

  . נולדה לי אחות נוספת1949שעלינו לארץ ב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/ נוערתנועות/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  
  ת אני כבר זוכרת שעשו לי ספסל שגדלתי קצ, הייתי די צעירה בהתחלה החביאו אותי בכל מיני מקומות מסתור שאני לא זוכרת"
  

  כדי שהרגליים, ) מעלות90(כלומר עם רגליים ישרות , שמו אותו מאחורי ארון והייתי צריכה לשבת שם ישיבה שלמה,בבית 
  

  ,היה לי שם סיר לשירותים,הכניסו לי טוב טוב לראש שאסור לי להוריד רגליים. לא יהיו על הרצפה ולא יראו אותי
  

  .רת שם די הרבה זמן כמובן שאני לא זוכרת בדיוקוהייתי מוסת
  

  .זה היה מחנה עבודה, ההורים שלי עבדו במפעל
  

  והם יום, דוד שלי העביר אותו לארגז פחם, הגרמנים היו נכנסים הרבה לבתים ואיכשהוא התגלה להם שלדוד שלי יש בן
  

  . והוא מת.אחד פשוט עברו שם וירו בארגז בלי לבדוק אפילו אם יש שם מישהו
  

  .אימא שלי נשארה במחנה עבודה, העלו אותם לרכבת, דוד שלי ואשתו, באחת האקציות הוציאו את אבי
  

  אבל אשתו של דוד שלי, הם ניצלו את זה וקפצו מהרכבת, היה מפגש של רכבות ושם הנסיעה הייתה איטית יותר, תוך כדי נסיעה
  

  . ונסענו לפולין הוא הראה לי את המקום הזהשהייתי גדולה יותר.   היא נספתה, לא הצליחה
  

  .הם חזרו לעבוד במחנה עבודה, אחרי כן הם חזרו לורשה כאילו לא קרה כלום
  

  אבא שלי לא הסכים שאשאר שם מאחורי הארון, הגרמנים התחילו בחיפושים נרחבים יותר, המצב בדירות נהיה קשה יותר
  

  .החביא אותי שם איפה שהנעליים, ום למפעלהוא החליט שהוא לוקח אותי בשק גדול כל י
  
  .הוא אמר שזה הרע במיעוטו ולא הייתה ברירה, כ הייתי שואלת אותו איזה סיכון הוא לקח שהוא הביא אותי לשם כל יום"אח
  

  .אותנוואבא שלי הכיר שם אחד טוב אז ככה הוא לא הסגיר , הם היו יהודים ששמרו על היהודים שעבדו במפעל,היו אנשי קאפו 
  

  ,אני ישר מקיאה כשיש ריח חזק , עד היום יש לי בעיה עם ריחות של נעליים בגלל התקופה הזו שהייתי לידם כל הזמן
  

  .החוש ריח שלי נהיה מאוד מפותח בגלל זה, אני אומרת לנכדים שלי בבית לדוגמא להוריד נעליים שהם באים אליי
  

   להם כל מיני תוכניות לברוח דרך תעלותהיו-אבא שלי ודוד שלי היו במחתרת היהודית
  

  ,אחד האחים של אימא שלי היה במחתרת פולנית קומוניסטית אבל עדיין נשאר בקשרים עם המשפחה



  .הם ביקשו שאני יועבר לפולנייה שתשמור עליי, דרכו ההורים שלי ביקשו עזרה במקום מסתור
וכשיצאנו אני ,  הם הועברו בתוך עגלות זבל- ל ילדים מהגטוכל הזמן הוצאו עגלות ש, הוא הוציא אותנו לצד הפולני

הנאצים ירו בשתי העגלות שלפני ואז אבא שלי שהלך לצידי העגלה שלי עשה מין פנייה , הייתי בעגלה השלישית
  .חדה הצידה וככה ניצלתי

א גם ככה לא היה הו, s.sדוד שלי התחבר דרך המחתרת לאיזה איש , משם ההורים שלי לא ידעו איך להוציא אותי
  .שם בעניינים עם הנאצים ודוד שלי ניצל אותו והביא לו כסף כדי שיעזור לנו

  .הוא לקח אותנו ברכב והוציא אותנו משם, אימא שלי צבעה את השיער לבלונדיני וכאילו התחזתה לאשתו
  .עצרו אותנו בכניסה אבל אני לא זוכרת מה היה שם

  .א רק לקח אותנו ברכב לצאת מהגטוהו,האיש הזה לא ידע לאן אני הולכת 
  .ינסקה'שינו לי את השם לאלינה קפוצ, אותי הביאו לאישה פולנייה שהתחזתי לנכדה שלה

  .נתנו לי סיפור כאילו אימא שלי חולה ולא יכולה לטפל בי ושאבא שלי במלחמה אז סבתא שלי מטפלת בי
  . קיים עד היוםהמבנה הזה, ברה לדירת מסתור שדוד שלי ארגן להאימא שלי הוע

לפעמים הייתי , היה הרבה יין שם, הדירה של הפולנייה הייתה בבניין עם חצר מרובעת ואני זוכרת שהיה שם כמו יקב
  .יורדת למטה לשחק עם הילדים בשכונה

  .הם הלכו איפה שאימא שלי הייתה, בינתיים הגטו נשרף אבא שלי ודוד שלי הצליחו לברוח לפני 
כולה הייתה כמו לפיד מלאה באש , הכול היה אש והייתה אישה שרצה , בניין של הפולנייהיום אחד נפלה פצצה ב

  .בכל גופה
לפעמים נשארנו  אבל נדדנו המון , הלכנו ברגל מכפר לכפר, הסבתא הפולנייה החליטה שאנחנו הולכות לכיוון רוסיה

  .ממקום למקום עד שהיה השחרור
, מזל שהיה לנו כסף במשפחה והיינו די עמידים, כסף על כל התקופהמסתבר אחר כך היה שהיא קיבלה מדוד שלי 

  .הייתי ממש כמו הנכדה שלה, אבל יותר מאוחר היא כבר לא קיבלה כספים ועדיין שמרה עליי
היה לי סוודר שמתחת לבית שחי הייתה בטנה כזאת ושם היו רשומים הכתובות של המשפחה שלי בצרפת במקרה 

  .שההורים שלי לא ישרדו
אני לא מדברת על , נדדנו זמן רב, רצינו למצוא את ההורים שלי, הרוסים שחררו אותנו ואז התקדמנו לכיוון ורשה

  .הרבה יותר, ימים או שבועות
, לא ידענו מי הם והם שאלו אם יש שם יהודים, בריטים והבריגדה היהודית, כשהגענו לורשה ראינו שם אנשי צבא
  .דיותוצים והם הסבירו שהם באו לעזור למשפחות יהסבתא שלי גיששה להבין מה הם רו

  .היא אמרה להם שיש לה ילדה אבל היא לא מוסרת אותה עד שהיא לא רואה את ההורים שלה
היה שם מישהו שגם לו הייתה =הוא לקח אותנו ללובקין , אחד מאנשי הבריגדה עזב את הצוות לתקופה ועזר לנו

  .אז נעזרו בו ,משפחה בצרפת
  .וכך עם הזמן הם מצאו את ההורים שלי, זה היה סוף המלחמה, הורים שלי גם שוחררו וחיפשו אותיבינתיים ה

  . עלה לארץ1929גם אח של אבא שלי כבר בשנת , זה היה ברור שאנחנו עולים לישראל, נסענו לצרפת כל המשפחה
ם בעלה מת במלחמה ודוד שלי שם פגש את חברה של אימא שלי שג, נסענו לפגוש את המשפחה שלנו בצרפת

  .הם נשארו בצרפת והתחתנו, באושוויץ
   

חלק עלו כבר לקפריסין כשהייתה עלייה , היה שם מחנה של יהודים, נסענו לבארי באיטליה, אחרי שהיינו בצרפת
  .אבא שלי בינתיים עבד שם עד שאני אבריא, אבל אני חליתי ואושפזתי בבית חולים באיטליה

  .הייתה עלייה חוקית ומסודרת, רץ עלינו לא1949ואז בתחילת 
  



 
  

  
  

  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(
  

  .'כפפות וכו, הוא פתח חנות של גרביים,מכיוון שאבא שלי היה סוחר בפולין ולא הכיר משהו אחר , 1949עלינו ב
  

  .יותר מאוחר הוא סידר לנו דירה לידו בל אביב, ח של אבא שלי היה כבר בישראל וגרנו אצלולא היינו בשום מחנה כי א
  

  .ביולי נולדה לי אחות, התחלתי ללמוד בבית ספר
  

  בתיכון כבר הכרתי את בעלי, כשסיימתי את לימודיי הייתה לנו אפשרות או ללכת לצבא או ללמוד בבית ספר לאחיות מטעם הצבא
  

  .1959-התחתנו ב,  לימודיי כאחות והוא סיים את הצבאוכשסיימתי את
  
   שנים של 3היו שם נציגים ישראלים והם חתמו על חוזה של , מטעם הצבא בעלי נשלח להולנד לטכניון בינלאומי, 1960-ב
  

  .בחדר ניתוח, אני בינתיים עבדתי שם כאחות בבית חולים. הלימודים
  

  כ רצינו אבל זה היה מאוד חשוב להם וגם ככה"אנחנו לא כ, ביקשו ממנו ללמד שם, בעלי סיים את הלימודים תוך שנה וחצי
  

  .זו הייתה תקופה קשה בארץ אז נשארנו
  

   חודשים לא רציתי להשאר יותר ונגמר5הבת שלי הדגולה נולדה שם ושהיא הייתה בת , בשעות הפנאי עבדתי בשגרירות
  

  .החוזה של בעלי אז חזרנו לישראל
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
  
  .בן ובת, נולדו לי שני ילדים נוספים בארץ, בעלי עדיין המשיך בכל מיני נסיעות מטעם הצבא, שחזרנו לארץ"
  

  .כדים נ12היום יש לי 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



