
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  חנה  סולניק

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Gaznek  גזנק  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Hana 16.1.1925 נ / ז     חנה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Trzebinia יןלפו  ניהיטשב 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  יעקב  
    ):נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Trzebinia  פולין  ניהיטשב 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

 בית ספר                                   
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 טשביניה
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  נובקש
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  ברנסדורף

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 9.5.1945 ברנסדורף

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  טשבניה 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  גרמניה -רגנסבורג  1949  
  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

,  למדתי בבית ספר עממי ואחרי הצהריים למדתי בבית יעקב. היה לי אח אחד. הייתה חנות מכולתילהורי, ניהיגרנו בטשב
 .היה בית ספר ללימוד יהדותש
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /רנא ספ
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
נוב ואת אמי ואחי לקחו שלגטו קאותי  לקחו . למחנה עבודהילקחו את אבכן  כבר לפני . הוציאו אותנו מהבתים1942ביוני 

, תי עם עגלה  בהתחלה עבד.שנתיים וחצישם שהיתי , לאחר מכן העבירו אותי למחנה עבודה .מאז לא ראיתי אותםולאושוויץ 
 בורות תריחפהעבידו אתונו בהתקדמות של הצבא הרוסי  עם ה.כ עבדתי בבית חרושת"אח, העברתי בדים לסדינים של חיילים

 . לא היו אנשים מבוגרים בכלל,היינו שם רק בנות צעירות . העבודה הייתה קשהו היה שם קר מאוד .נגד מטוסים
 .בא הרוסיהצחיילי  שחררו אותנו 1945, בתשיעי למאי

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

חזרנו לבית של הוריי אבל ופגשתי אותה  . שגם הייתה במחנה,י של אמהאחות, אחרי ששוחררנו הלכתי לחפש את דודה שלי
גרנו .  שליבן דודהתגורר שם , נסענו לגרמניה .הגסטאפו היה שם בזמן המלחמה,  שם כי הבית היה הרוסהשארלא יכולנו ל

 .עזר לנפגעי המחנותאמריקאי שהיה ארגון ש, א"קיבלנו כרטיסים לאוכל מארגון האונר. שם שלוש שנים וחצי ברגנסבורג
 .התחתנו ונולד לנו בן, בגרמניה הכרתי את בעלי

  
  ייך  בארץי על ח/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 . והיה שם מאוד קשהת אוהלים  זו הייתה מעבר. חודשים במחנה עולים בבאר יעקב9גרנו תחילה  .טיסהעלינו לארץ ב

  .כמה חודשים עד שעברנו לשיכון עולים ברמת גןשם נו  גר. מטר2 מטר על 2גרנו בדירה , כ עברנו לגבעתיים"אח
והיום יש , בת גם  נונולדה ל. אני הייתי עקרת בית כל חיי. עבד קשה וכך לאט הצלחנו לתחזק את הבית, בעלי היה חשמלאי 

 . נינות2- נכדים ונכדות  ו6נו ל
  
  
  

  שירן זר: ראיון
  2009דצמבר . רמת גן

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



