
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  ברקת

   :שם פרטי

  חנה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  וולנר

                                              בלועזית
  

Wellner 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  אליס 

   בלועזית
 Alice                                         

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1928 
  :  עיר לידה

  ן 'ולקי טפוצ

       בלועזית
                                           

  :ארץ לידה

 סלובקיה 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  ננדור וולנר

  :האם שם פרטי ושם נעורים של

 אדל מסינגר
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  ן'ולקי טפוצ

   בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 סלובקיה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 תיכון

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  השומר הצעיר, מכבי הצעיר

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

                                                                                       
   בלועזית גטו בודפשט: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

Budapest ghetto                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 1945ינואר 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )ואיטליהגרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " אליזבת"



 

  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                                                                                                                                         

היינו עניים מאוד . ואימי הייתה עקרת בית אבי עבד במסחר. אחיות כשאני הבכורה במשפחתי 3והיו לי  1928נולדתי בשנת 
משפחתי המורחבת הייתה גדולה . בביתי היו שני חדרי שינה והוא היה קטן מאוד. מכיוון שהאזור רחש קרבות עוד לפני המלחמה

נים הראשונות בש. ולנט'וצ אכלנו גפילטע פיש. היינו חוגגים את החגים עם סבתא ועוד דודים. מאוד והיינו כולנו בקשר מתמיד

היו לי הרבה חברים מבית הספר ולכן אהבתי מאוד להגיע . ללימודיי למדתי בבית ספר יהודי ולאחר מכן עברתי לבית ספר מעורב
  ).באחת מהן הכרתי את בעלי(אחרי בית ספר היינו נפגשים לפעילויות חברתיות . לשם בכל יום

  

  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

כשהגעתי לשם אימי התחננה בפניי שאשוב בחזרה . כשפרצה המלחמה הייתי בבודפשט ומיהרתי לחזור לבית הוריי בסלובקיה

למדתי בקורס אחיות ולאחר מכן עבדתי בתור אחות בבית החולים . לבודפשט מכיוון שזו עיר גדולה והסיכוי להיתפס שם קטן יותר

  . בודה הזאת בעצם הצילה את חייהע. היהודי שבעיר במשך כשנה בזמן המלחמה

  

    :חייך בארץ ישראלי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

באותה תקופה בדיוק ילדתי את ילדתי הראשונה וקיבלתי . במשך כחצי שנה לאחר המלחמה אספתי וטיפלתי בילדים יתומים

. התרגשתי מאוד להגיע לישראל. היתומים להם דאגנובעלי שאשרתו התעכבה נשאר לשמור על הילדים . אשרה לעלות לארץ

גרנו שם . כשעליתי לארץ הגעתי לצאלים שבדרום ועבדתי בעבודות מזדמנות עד שבעלי קיבל את האשרה ועלה גם הוא לארץ

שנים לאחר מכן עברתי  14- לאחר מכן עברנו לכפר החורש שם החלטתי להתגרש מבעלי ו. ביחד שנתיים ושם ילדתי את בני

  . בעלי היקר נפטר לפני כארבע שנים. שנים 44קיבוץ רמות מנשה שם הכרתי את בעלי השני ושם אני חיה במשך ל

   .שהדורות הבאים לא יקחו את הארץ שלנו בתור מובנת מאליה ,מלאת תקווה שלא נדע אסון כזה שובני א
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