
 

" ְלדֹורֹות"                                 
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל            

 

  השואה ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה
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 שם משפחה ושם פרטי כיום
 קרנר:שם משפחה

 
 אינס:שם פרטי

 

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                  

 אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  
 

    בלועזית 'הרשקוביץ :איתו נולדתישם משפחה 

 
Herskovits 

 

 (אגי) אינס :איתו נולדתישם פרטי 
 

  בלועזית
 

Ines (Agnes) 
 

 נ: מין
 

 1942:לידהשנת 
 

 בודפשט:  עיר לידה
 

  בלועזית

 
Budapest 

 
 

 הונגריה: ארץ לידה
 

 'נו הרשקוביץ' ג:של האב ושם משפחה שם פרטי
 

 ר' אנה וואצ:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

 בודפשט: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 

  בלועזית
 

Budapest 

  הונגריה:ארץ המגורים
 

 : מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 .הונגריה, בודפשט

 

  ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 טולונס

 

 בלועזית
 

 :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 הונגריה, בודפשט

 
 
 

 1945:  תאריך השחרור
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נא ספרי על קורותיך בזמן המלחמה  

 

 כל מה שאני יודעת הוא מהסיפורים של .אבי היה מהנדס טקסטיל ואמי עסקה בראיית חשבון. 1942 בשנת נולדתי בבודפשט

דוד שלי . אבי ברח מעבודת כפייה ביחד עם דודי, בהתחלה .לנצרות, משפחתי המירה את דתה במהלך הפרעות. משפחתי

הסיפור הידוע במשפחה על אותה . אחיו ואת אח של אמא שלי, דודי הסתיר את אבא שלי. םגויס לצבא הנאצי ולבש מדי

המליצו לו לשתות . יום אחד כאבו לו השיניים ולא הייתה לו אפשרות לצאת מן המסתור. תקופה הוא כאב השיניים של דודי

 .זה מה שהוא עשה וזה עבד. שתן

. הוא הבחין כי אוספים גברים יהודים לכן ירד לרכבת התחתית והתחבא בשירותים. יום אחד אבי הלך עם תיק מהנדס ברכבת

. החיילים המשיכו לדרכם". הוא פקיד, הוא לא יהודי: "כאשר החיילים עברו הוא שמע אותם אומרים

יום אחד נסענו ברכבת ללא . לסבי הייתה מכולת כשרה. באותה תקופה ליהודים היה מותר להסתובב אך רק עם טלאי צהוב

. שאנחנו יהודים ללא טלאי, האיש סיפר את זה לחייל שהיה על הרכבת. אחד הנוסעים הבחין כי סבא שלי הוא יהודי. טלאי

. מחנה מעצרהשוטר הוריד אותנו בתחנה ונשלחנו ל

 

אנא ספרי על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   

 

דוד שלי גר . הורי ראו כי הפרעות נגד היהודים מתחדשות ורצו לעבור. ברחנו מהונגריה באמצע המרד, 1956בשנת 

. סבתי הצטרפה גם כן,  שניםשלושלאחר . החלטנו לנסוע לארגנטינה עם מסמכים מזויפים, לכן. בארגנטינה באותה תקופה

הלכה לרב כדי לוודא שמה שעשתה אכן , לסבתי הפריעה כל כך העובדה ששינתה את זהותה לנוצריה וכשהגענו לארגנטינה

בני . התחתנו וילדיי נולדו בבואנוס איירס,  שנים הכרתי את בעלי לעתיד4אחרי . בארגנטינה בנינו חיים חדשים. היה פיקוח נפש

הגענו למספר . כל הזמן הוא שלח מכתבים וניסה לעודד אותנו לעלות גם כן. 1978-אברהם החליט לעשות עלייה ב, הגדול

.  עשינו עלייה באופן רשמי1993ביקורים בארץ ובשנת 

 

נא ספרי על חייך  בארץ 

 

היינו . התקופה במרכז הקליטה זכורה לנו כתקופה יפה. כשעלינו לישראל בילינו תשעה חודשים במרכז קליטה במבשרת ציון

כיום אברהם הוא מרצה להיסטוריה באוניברסיטאות תל . ילדינו למדו בישראל ושירתו בצבא. מוצפים באהבת הארץ ובציונות

.  ל נפטר לפני כשנה"גוסטבו ז, בעלי. ן ומרים עוסקת בחינוך"בני משה מתעסק בנדל. חיפה והעברית, אביב

כשהגענו לארגנטינה הגענו ללא . עם הראש למעלה, המסר שהייתי רוצה להעביר לדורות הבאים הוא תמיד להיות אופטימיים

 .  חשוב לנצל את היום ולחשוב על העבר ועל העתיד ולא רק על ההווה. רכוש או כסף ותמיד שמרנו על גישה חיובית
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