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  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שיינברג :שם משפחה

  

  הנריקה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           טריסק: איתו נולדתישם משפחה 

                                         

                                            Trysk  בלועזית
 

  הנייה :איתו נולדתישם פרטי 

                                                

 Henia בלועזית
                                          

:                     מין

    נקבה
   :לידהשנת 

25/06/1925 
   ורשה: עיר לידה

                                                             

     Warszawa  בלועזית

                                           

  פולין :ארץ לידה

 
  שמואל :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  זלטה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     ורשה :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

             

  Warszawa בלועזית

                                         

  פולין :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             
   

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

  

     פולין, ורשה: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
     ורשה: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  Warszawa בלועזית

                                                                                                                              

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

   רבזנק, אושוויץ, בירקנאו, מיידנק
                                                                                                              

  בלועזית
Majdanek, Birkenau, Auschwitz 

                                                                 רבנזרק :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  1/5/1945:  תאריך השחרור
 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

  
1953 

  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                                                                                                                                         

עד היום אני שומרת . היו לנו כמה בתים והיינו מהראשונים בוורשה שהיה להם טלפון ואפילו כמה, אבי היה סוחר ומייבא פירות

הייתה לנו משפחה גדולה . אני הייתי הכי קטנה, אמי הייתה עקרת בית והיינו עשרה ילדים. הטלפונים בו הופענואת ספר 

הספקתי , למדתי בבית ספר בגימנסיה בכיתה יהודית. בני משפחה אף אחד לא נשאר אחרי המלחמה חוץ ממני 126ומתוך 

  .ללמוד רק שנתיים עד שפרצה המלחמה

  
  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, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

גם את התלמיד וגם , את מי שהיו תופסים היו הורים. כשפרצה המלחמה אסרו על היהודים ללמוד אך אני למדתי בסתר אנגלית

עד . כמו אחיות, היו לי חברות שלמדו איתי בכיתה וכשהיינו בגטו היינו כל הזמן ביחד. את המורה ואת כל משפחת התלמיד

יום אחד תפסו אותי ולקחו אותי . י כל מיני עבודות שהגרמנים הורו עלינו לעשותבהתחלה הייתי בגטו ועשית. היום אנחנו בקשר

אבל הצלחתי לברוח דרך גדר התיל ולהסתתר בבוידעם עד שראיתי , לרכבת לאונשלפלץ שמשם היו יוצאים למחנות המוות

  . לא היה קל לברוח מהמשלוחים. שכולם הלכו

ואחרי המרד שלחו את כל הגטו , הייתי קטנה מכדי להילחם. אורך כל המרדלאחר מכן גם היה המרד הגדול ואני הסתתרתי ל

היא הייתה . שהייתה רוצחת אנשים סתם בשביל הכיף, מנהלת המחנה, במיידנק פגשתי וראיתי לראשונה את בריטה. למיידנק

המלחמה העדתי נגדה  לאחר". בריטה אוהבת הדם"היו מכנים אותה . מסתובבת במחנה גם רובה ויורה באנשים וגם בילדים

  . רצו להרוג אותנו תוך כדי העבודה, בונים כבישים ומזיזים אבנים כבדות ממקום למקום, היינו עובדים קשה. בגרמניה

אבל במקום להגיע למפעל לגומי שעליו דובר , יום אחד שאלו אותנו אם מישהו רוצה ללכת לעבודה מחוץ למחנה ואני התנדבתי

לאחר מכן עברתי לאושוויץ ושם עבדנו . היינו אוכלים חתיכת לחם עם חול ומקבלים קצת מים בערב. לקחו אותנו לבירקנאו

עברתי כמה  .בסופו של דבר הצלחתי להיכנס לבית חרושת לייצור נשק. שם קיבלתי את המספר שלי, כבישים בפרך ובנינו

  .אבל התחמקתי שוב, ים בוכיםשמעתי אנש. הסלקציהמרחתי בסלקציות ולקראת הסוף כבר הייתי ממש רזה אז 

, כל מי שיצא מהשורה או צעד שלא באחידות היה נורה במקום. כשהוציאו אותנו בצעדה מאושוויץ האוקראינים עזרו לגרמנים

יום אחד שתי ילדות היו . כל יום היינו צריכים לעמוד במסדר בחמש לפנות בוקר עד שספרו את כולם. הם היו נורא אכזריים

  .נו יממה שלמה על הרגליים עד שמצאו והחזירו אותןחסרות אז עמד

הלכנו ימים ולילות עד שהגענו לרכבת פתוחה ושם . את המחנה הרסו כשהרוסים התקרבו והוציאו אותנו לצעדה לרבזנריק

. בגלל הקור העז שהיה ברכבת האצבעות שלי ברגליים קפאו ולקחו אותי לבית החולים כדי לכרות אותן. העמיסו אותנו

עד שיום אחד מישהו , מאז הייתי בבית החולים. הגרמנים היו באים הייתי מתפקדת כאחות כדי שלא ייקחו אותי להשמדהכש

  .הגיע ואמר שהוא מחפש אזרחים פולנים ואני הצטרפתי אליו והגעתי לצלב האדום שלקח אותי לשוודיה
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