
 

  "ְלדֹורֹות"                                        ן
  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 . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

 י שלכם יש חשיבותלסיפור האיש. הלהכיר את הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השוא

  www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית מחקרית, לאומית

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום
   :שם משפחה

  הורן
  :שם פרטי

  מרגרטה

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי
  פרנקל

                                              בלועזית
Frenkel 

  :שם פרטי איתו נולדתי
  מרגרטה

   בלועזית
Margareta 

:                     מין
   

  נקבה

  : שנת לידה
1928  

 
  :  עיר לידה

  טרנסילבניה, סטו מארה
     בלועזית

Satu Mare 
  :ארץ לידה
  רומניה

  :שם פרטי ושם משפחה של האב
  יוסף

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 רבקה וינטלר

                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
  טרנסילבניה, סטו מארה

  בלועזית 
              

  :ארץ המגורים
 רומניה

   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
 בית ספר

   :מקצוע לפני המלחמה
-  

  :חבר בארגון או בתנועה
-  

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

  בלועזית     -ציין את שמו   , במידה והיית בגטו
                 -                                                                                                                             

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  שטטבה, בירקנאו אושוויץ

  בלועזית 
Auschwitz- Birkenau,  Halbstadt  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
Halbstadt  -תת מחנה של גרוס רוזן  

  :  תאריך השחרור
8.5.45 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  עיר הולדתי, רומניה

  ?ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
-  

  :שנת עליה
1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  קונסטנצה

  

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר



 

  

מא הייתה מוכרת ירקות מיוחדים יא. 12אני עזרתי כבר מגיל . לא היינו עשירים ועזרנו להורים בעבודה. ילדים להוריי 8היינו 

מא מכרה ואני שמרתי שלא יא. ולכן הם היו מיוחדים" ארד"שנקרא הבאנו ירקות מאזור אחר ברומניה . בשוק ואני עזרתי לה

היו לי גם שתי אחיות . דר בישיבהיהיה לי אח גדול בשש שנים הוא למד בחי. מאוד הייתי ילדה טובה. יגנבו וגם מכרתי קצת

  .אבא היה מוכר את הספרים של סבא. סבא שלי היה דיין וראש בית דין וכתב ספרים .גדולות

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

  

היינו צריכים . צו לנו וחתכו לאבא שלי את הזקןהרבי. וההונגרים היו כמו נאצים 1940-טרנסילבניה הפכה להיות הונגריה ב

הרביצו לנו . לא היה אוכל היה רק מים. 6006653קיבלתי מספר מתכת  שם. אושוויץלקחו אותנו ל .לענוד טלאי צהוב

בלילה אם מישהי . אנשים בדרגש 14אנשים בבלוק ו 1000היינו  .ההורים שלו נרצחו ביום שהגענו ביחד עם האחים שלי.המון

כשרצינו ללכת לבית השימוש . פולנים 1500- הונגרים ו 100בין היהודים היינו . תה להסתובב כולן היו צריכות להסתובברצ

ברחתי  . עם תלאי צהוב ופס אדום שהוסיפו לנו בהמשך חודשים הלכתי עם אותה שמלה 5. תמיד היה תור גדול וכך גם לברז

  .הרבה וקיבלתי הרבה מכות בגלל זה

  

  .רק חתיכות עץ לאכול -לחם לא היה .זה היה מים עם קצת תפוחי אדמה. צריכים ללכת להביא ולסחובאוכל היינו 

מי שלא עבד . שעות ביום ובלילה 12עבדתי שם . תת מחנה של גרוס רוזן, מחנה עבודה - שטטחודשים עברתי להב 5אחרי 

אחותי עבדה  .(messap)החברה שעבדנו עבורה נקראה מסאפ  .עבדתי במכונות שעושות מסמרים לאווירונים. קיבל עונש

  .רק אני ואחותי הגדולה - 8ילדים מתוך  2נשארנו  .חודשים 7שם הייתי  .בעבודה פיזית קשה של גברים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  

. חשבנו אולי מישהו שרד ויחזור הביתה. לרומניה בחזרההם רצו לאנוס נשים ואנחנו ברחנו . שטטהרוסים שחררו אותנו בהב

  .לא היו שם ניסים ונפלאות. ידענו שהם נרצחו. איש לא חזר

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  

 60היינו . פגשתי את בעלי והתחתנו 1953בשנת  .גרתי בחיפה בבית חלוצות .עליתי עם אחותי שהתחתנה ברומניה 1950- ב

  .נינים 20היום יש לי   .הייתי עקרת בית ובעלי עבד בדואר הרבה שנים .שני בנים ובת -ילדים 3נולדו לנו . שנים יחד

  

תמונה של הוריה ואחיה  2014  מרץ , חיפה, שרי סנפיר: ראיון

  . של מרגריטה



 

  


