
 

  "ְ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
  חנה  הרשקוביץ

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

     Talpi טלפי  טלפי 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   ועזיתבל

      Helen  24.3.1924 נ / ז     הלן  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Maroshévíz רומניה  הביזמארוש 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  רחל זליג  אברהם
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

Maroshévíz   Cluj  רומניה  'קלוז, מארושהביז 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 הונגריה, טרנסילבניה', קלוז
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  'קלוז
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  אושוויץ, קרוטנינגהן, שטוטהוף

                                                                  :      מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 3.1945 גרמניה

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)דרך היםאם עלה ב (שם האנייה
  איטליה, הונגריה, רומניה 1962  
  
  
  

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


 

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

למדתי בבית ספר רומני .  ואחי היחידיחייתי עם הורי. כיום שייכת העיר לרומניה. שבהונגריה' גרתי עם משפחתי בעיר קלוז
  .היינו משפחה במעמד כלכלי בינוני, אבא עבד בחנות ואמא הייתה עקרת בית .בעיר

  
  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/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/ נוערתנועות/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
כאשר הגענו . וויץ למחנה הריכוז אושנוכמה חודשים עד שהנאצים העבירו אותל 'בקלוזגטו הוכנסנו לכאשר החלה המלחמה 

.  ר מנגלה הופרדתי מהורי ומאותו הרגע לא ראיתי אותם עוד לעולם"בעת הסלקציה שערך ד. לאושוויץ הפרידו אותי ממשפחתי
אחי .  חודשים במחנה עבודה שטוטהוף6-ולאחר כמה ימים נשלחתי לשלושה חודשים למחנה ריכוז קרוטנינגהן ואחרי זה ל

 שנה במחנה שטוטהוף נלקחתי למקום שאיני זוכרת את שמו ומשם ברחתי עם עוד כמה לאחר חצי. נלקח למחנה עבודה
סבלנו מרעב ומקור . בתקופה זו אני יודעת שהייתי בגרמניה ושם השתחררתי עם סיום המלחמה. עשרות יהודים ממקום למקום

  . עז והיינו עוברים ממקום למקום לבקש אוכל
  

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

את הוריי לא מצאתי .  ואת אחיי שם חיפשתי את הורי,'לאחר שהסתיימה המלחמה הפרטיזנים עזרו לי לחזור הביתה לקלוז
 . שנה ממחלה20-אך הוא נפטר לפני כ, המלחמהאחי יצא בחיים מ. ובדיעבד התברר לי שהנאצים הרגו אותם באושוויץ

  .כשעליתי לארץ עברתי דרך רומניה והונגריה לאיטליה ושם עליתי על אוניה
  

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

התחתנתי פעמיים ונולדו .  שם גרתי תקופה ארוכה,ישר להרצליהעברתי  משם .נמל חיפההגעתי לו 1962 בשנת צה ארעליתי
 :עברתי לכפר סבא 1990בשנת השני  לאחר מותו של בעלי 90-שנות ה ב. מבעלי השניילד נוסף ילדים מבעלי הראשון ו2לי 

 שנה 60הוא מצא אותי לאחר . עוריי בתקופת נ,נפגשתי עם בחור שהכרתי עוד ברומניה לפני המלחמהלאחר פטירתו שנתיים 
אך הייתי , חשוב לי לציין שבמשך שנים רבות הוא חיפש אותי.  החלטנו לעבור לגור יחד בכפר סבא.אחרי שאשתו נפטרה

לפני חודשיים הוא נפטר . 4.8.2006בתאריך " זמן השרון"הסיפור הפיקנטי הזה התפרסם בעיתון המקומי . נשואה עם ילדים
  . לבד בכפר סבא באותה דירה שבה גרנווכרגע אני חיה

  
  
  

  תמיר רטנבך: ראיון
  2009אוקטובר . כפר סבא

  
  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 



