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  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

  קירשנר

   :שם פרטי

  חנה 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  'סנדרוביץ

                                              בלועזית
  

Sandrovich 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  חנה 

   בלועזית
 Hanna                                         

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1925 
  :  עיר לידה

  טרנובה קרפטים

       בלועזית
Tarnow Carpathians 

                                           

  :ארץ לידה

 כיה 'צ

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  ישראל

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 הינדה 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  כיה'קרפטים צ

   בלועזית
Tarnow 
Carpathians 

  :ארץ המגורים

 כיה'צ

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

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

  "דרור קדימה"

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

                                                                                       
   בלועזית : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

            
                                                                                                                             

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

   

  בלועזית
          Auschwitz Birkenau, Ravensbrück 

  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 נוישטט מפעל עבודה
  :  תאריך השחרור

1944 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

   לאחר השחרור  מקום אליו חזרתציין 

  כיה'קרפטים צ

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

1947  

  :עליה שנת

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " קדימה"



 

  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                                                                                                                                         

  .ואברהםשלמה ,קיילה, ביילה.רחלאחות של  ,'דרוביץאני חנה קירשנר בת להינדה וישראל סנ
  

  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

פשט ושם העבירו אותנו ברכבת לאושוויץ חשבתי –כיה להונגריה 'הגענו ברכבת מצ 18הייתי בת  1943בשלהי המלחמה בשנת 
ורו לי להתפשט וגילחו לי את ה .גברים לחוד ונשים לחוד, מנגלה על ידיעברנו סלקציה  ,למראה הארובות שבאתי למחנה עבודה

שם הייתי כמעט . ם יבש מחולק לארבעה פרוסות כיכר לחם בערך בגודל לבנהשם קיבלנו לח,צעדנו ברגל לבירקנאו .הראש
מעין מחנה עבודה   רוונסבריק לאחר מכן העבירו אותי ל.אימא אבא ואחי שלמה נשארו בבירקנאו לא ראיתי אותם יותר. חודשיים

מפעל ל, מכן הגעתי לנוישטט לאחר .חלק נתנו וחלק לא ,שם הייתי כמעט שנה עברתי מבית לבית של הגרמנים לבקש אוכל
  . הורו לנו לא לדבר עם אזרחים זרים שעבדו איתנווקיבלתי סרבל עבודה . ’120‘מספר אלא כבר לא הייתי חנה  ,עבודה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

אז מישהי " ?איפה הגרמנים: "בהתחלה היו רק שמועות שאלתי .לא האמנתי ,נושחררו אותוהאמריקאים נגמרה המלחמה כאשר 

כאן במחנה  לצערי  ימחנה פליטים בבודפשט בהונגריה אחרי השחרור שם אמרו לי שרחל אחותהגענו ל" הגרמנים ברחו" :ענתה
מצאתי רק את אברהם אחי והוא עלה לארץ ישראל  ?כיה אולי מישהו מהמשפחה יחזור'צנסעתי הביתה ל. לא מצאתי אותה

י הבריטים וגורשנו  "לחופי הארץ נעצרנו עלכיוון ישראל  בהגיענו  "קדימה"ית הפליטים עליתי על אונ .משם הגעתי לאיטליה .לפניי
  .קמה המדינה עליתי לארץכאשר  1948ב .למחנה מעצר בקפריסין

  

  חייך  בארץ י על/נא ספר

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

  ):הבאים

ומאוחר יותר  בית עולים בנתניהלתחילה הגענו . ועלינו יחד ארצה 1945התחתנתי ב  באוסטריה שםל הכרתי "את בעלי נפתלי ז
 :רנו ושם נולדו ילדייבזור לכיש ששמו יד נתן ולשם ענודע לנו על מושב חדש  בא 1953ת בשנ .עברנו לדירה ערבית בחיפה

כיה המון שנים 'בצנודע לי שרחל אחותי הייתה  .עבדתי ביד נתן בשטח חקלאי היה לנו שדה ולול תרנגולות .איילה ומשה, יהודית
   .לה משלושים שנה ונפטר לפני כשנהאברהם אחי גר בקרית גת למע. רצות הברית שם נפטרה לפני כמה חודשיםאועברה ל

 !אני נשארתי שריד אחרון מכל משפחתי. יש לי שלושה ילדים ותשעה נכדים
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