
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית   @pmo.gov.ilinfovatikim:  ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: בפקס או   49003פתח תקווה  10437. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

                                    .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  הרשליקוביץ  :שם משפחה

  

  :שם פרטי

  חנה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, והשאלה אינה נוגעת אלייךבמידה                                   

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                            

                                              בלועזית
  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

             חנה                                         

   בלועזית
 Hannah                                           

:                     מין

 נ   
   :לידה שנת

  
28 

  :  עיר לידה
                                        שטוק                      

 פולין:ארץ לידה                                           Shattuck      לועזיתב

  אברהם: של האבושם משפחה  פרטישם 

  

  רלה:שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  פולין            

   בלועזית
            Shattuck                             

  :ארץ המגורים

 פולין
   :המלחמהלפני  תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
  ס"תלמידה ביה

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

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

   בלועזית       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                             

  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 ואיטליה, המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר (
   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

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

1948  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  מציאת אירופה



 

  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                                                                                                                                            
 

א הפולני והם הביסו פגשו עם הצבנים פלשו לפולין ואחרי שבוע הם נהתחילה המלחמה הגרמ 1/10/39ב 11אני הייתי בת 

ילדים ואימא ואבא לא היינו כולם יחד כי היה לי אח שגר בעיר אחרת והוא מת עם שני ילדיו היו  11אותם אנחנו המשפחה היינו 

  מדו בישיבות לי עוד שלוש אחים משהיו בערים אחרות ל

  

  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
  

  
מה אתם יושבים הכל בוער "שמענו יריות היה קרב בין הפולנים ואני הייתי בחדר אמצעי ופתאום דפקו לי בתוך החדר וצעקו 

הבתים היו מעץ והגרמנים היו יורים בכוונה ושופכים דלק בשביל להצית את הבתים מעץ ושמענו צעקות של " מסביבכם

י הבית ואז הכל כבר בער ולא היה בית ולא היה כלום אחרי זה "כר שהיה עיצאנו החוצה לכיוון הכי" יהודים החוצה"הגרמנים 

היה איזה פולני שאבא שלי עשה לו בעבר טובות אז הוא נתן לנו שני חדרים היה לנו חנות של חומרי בניין ומזה הצלחנו 

להם את הזקנים והיו עושים הגרמנים היו מציקים ליהודים שורפים להתקיים בשביל שמכרנו לפולנים דברים לסדר את הבתים 

יפשו לנו עוצר היה פחד לצאת החוצה ואז התחלנו להתפרק במשפחה כל אחד ברח למקום אחר כי הגרמנים כל הזמן ח

חנו ישנו בחוץ בין הגרמנים לרוסים והיה לנו קר מאד עד שפרצנו את המחסום של הרוסים להתנקם ביהודים היה קטע שאנ

כי היינו אלפי אנשים ומשם עברנו לפיצניק שם הרוסים שלטו ומשם לקחו אותנו לסיביר והרוסים  בכוח בכדי לעבור זה היה מזל

איש בתוך חדר אחד בסיביר היה נורא קשה ואנחנו היינו ילדים קטנים היה קור נוראי ומשם  40באו בלילה והיה תנאים קשים 

מת ממחלות ורעב ואז בעזרת בניית רפסודות  15ן שהתחילה המלחמה בין הגרמנים לרוסים שיחררו אותנו ושם אחי ב 41ב

ואחי בן  42בקיסטן ושם כבר היה חם ושם התחילו המחלות בלי סוף ושם מתו הוריי בזשבנינו לבד היה נהר ומשם עברנו לאו

היה  ומשם העבירו אותנו לאוקראינה גם שם לא 44ואני נותרתי עם שני אחיי הקטנים הייתי בבית יתומים ושם היינו עד  10ה

יצאנו לפולניה לבית כבר לא חזרנו כי לא היה בשביל מה היה פחד נוראי שם ריכזו את היהודים ומשם עלינו  46טוב ועד 

  לצרפת 

  

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

  

  
 50חברה אבל לא התסדר ובשנת  20-30והגעתי לפתח תקווה ניסינו להקים ישוב  48ומצרפת עלינו לאוניה ולארץ הגעתי ב

  התחתנתי 

  

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

  ):לדורות הבאים
  

  
יש לי שני ילדים שואה יצול שנים שהוא גם היה נ 3שנה בעלי ניפטר לפני  60אני ביישוב שדה אילן הייתי נשואה  50ומשנת 

י שזה מזל "שבועות הוא ניפטר בעלי יש לי שני נינים הבן גר ע 3היום בן ובת הבת שלי עשתה לנו מסיבה ולאחר המסיבה ב

  .בשבילי והבת גרה באלקנה 

  

  



 

  2013דצמבר , שדה אילן, טל זוהרי: ראיון

  


