
 

" ְלדֹורֹות"                                         
                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל 

 ת  השואה/ שאלון  לרישום קורות  ניצול                      
 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

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

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                     
 שם משפחה ושם פרטי כיום

     הורנשטיין :שם משפחה
 

     מאיר:שם פרטי
 

                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה 

במקומות המסומנים  (גם בלועזית)                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

       הורנשטיין:    שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                              

 בלועזית
           Horenstein                              

: שם נעורים
 

 מרסל,   מאיר:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                           

  בלועזית
                  Me'ir                              

:                      מין
    ז 

  :לידה תאריך
21/07/1941 

 בריסל:  (מחוז, ישוב) מקום לידה
                                                             

  בלועזית
              Brussels                                              

   בלגיה:ארץ לידה
 

   ישראל:של האב שם פרטי
 

 מן  (רוחלה)    רחל :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

:   של האישה שם נעורים
 

                                                     :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
                  

  בלועזית
                                           

: ארץ המגורים
 

 

:  לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

  :המלחמהמקצוע לפני 
                                

:    או בתנועהחבר בארגון
 

 בלגיה, שרלרואה  ( Trazegnies)" טרזיני" כפר:              (ארץ, מחוז, ישוב) מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                           

 ?        אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                     

?       אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                     

                                 טרזיני:                                      מקום  השחרור
 

 1944:    תאריך השחרור

? שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  ?(ציין מקום)חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
 
 

  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
 

  :עליה שנת
11/08/1970 

 :(אם עלה בדרך הים )שם האנייה
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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

 נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך)
הוריו היו מרדכי . שנמצא ליד העיר קרקוב" ּבוִּדִּיפֶשבורס"בכפר בשם , 1910הוא נולד בערך בשנת . אבא שלי בא מפולין

 (Altbaur)שם הנעורים של סבתי היה רבקה אלטבאור .  ילדים11והיו להם , ורבקה הורנשטיין
 ,סבא שלי היה היהודי היחיד שישב במועצת העיר. משפחת הורנשטיין היתה משפחה דתית ודי מפורסמת באותו מקום

 .והיו לנו שם אדמות ובתים ומחסן עצים שסיפק חומר גלם להרבה נגרים באזור
דודה חיה ודודה יהודית עלו . ב הרבה זמן לפני השואה"דודה אטקה עברה לארה. אבא שלי ועוד שלוש אחיות עזבו את פולין

הבריחה נשק , "הגנה"דודה יהודית היתה פעילה ב. אבל היא היתה חולה וחזרה לפולין" שומר הצעיר"חיה היתה ב, לארץ
 .ודברים כאלה

 . אסתר ודוד,אפרים,פרידה,לובה,רחל: והיו להם ששה ילדים, הוריה היו נחמה ומאיר מן. בלגיה, אמא שלי באה מאנטוורפן
 .שם הנעורים של סבתי היה נחמה נוטקביץ

היתה לסבתא שלי . היה חייט ועבד מאד קשה כדי לפרנס את המשפחה, הדוד שלי, אפרים. המשפחה שלהם היתה די עניה
 .ואחת האחיות של אבא שלי התגוררה  שם בזמן לימודיה, אכסניה קטנה והיא השכירה חדרים לסטודנטים

והם התחתנו ואחרי . שהיתה בתה של בעלת האכסניה, פעם אבא שלי בא לבקר את אחותו ושם הוא פגש שם את אמא שלי
 .ואז פרצה מלחמת העולם השניה, החתונה עברו לגור בעיר בריסל

 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר
פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך)

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  :(אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; סייע באופן משמעותי להצלתך

וכך כל בלגיה , עכשיו מלך בלגיה נכנע די מהר ונתן לגרמנים להכנס, בניגוד למלחמת העולם הראשונה שבה הבלגים לחמו
 .היתה תחת השלטון הנאצי

(. Pallard)" ָולֶטר ָפָלרד"הוא היה רווק גוי ושמו היה . ההורים שלי עברו להסתתר אצל חבר של אבא שלי, כשהתחיל הכיבוש
, 1941אני נולדתי בבריסל ביולי . ואבא שלי הסתתר בעוד חדר שהיה מתחת למדרגות, אמא שלי היתה כאילו  אשתו של ולטר

 ".פדיון הבן"הורי עשו לי ברית מילה ואולי גם , לפי מה שאני מבין". אטרברג"בבית חולים בשכונת 
הנאצים . וכשאבא שלי שמע את זה הוא יצא מהמסתור, הגסטפו באו ולקחו אותי ואת אמא. יום אחד גילו את המסתור שלהם
באותו זמן הייתי חולה במחלת ילדים מדבקת . אבל אז קרה לי נס,  וגם לקחו את כולנוםנתנו לו מכות ושברו לו את השיניי

וכך , הנאצי שהחזיק אותי פחד להידבק במחלה ומסר אותי חזרה לָולטר. (זה דומה לאדמת, "ולי'רוז"בצרפתית קוראים לזה )
 .את כל הסיפור הזה שמעתי מאבא שלי אחרי שנים, אני הייתי תינוק קטן באותו זמן ואני לא זוכר שום דבר. ניצלתי

ובדרך אבא , משם שלחו אותם ברכבת לאושוויץ". מכלן"ליד העיר " ברנדונק"הגסטפו לקחו את אבא ואמא שלי למחנה איסוף 
הוא ידע שהייתי חולה . אבא שלי קפץ כי הוא דאג לי, באותו זמן הם עדיין לא ידעו שהם נוסעים להשמדה. שלי קפץ מהרכבת

למרות שזה היה מאד , וקפץ מהקרון" ניפגש במחנה העבודה"אז הוא אמר לאמא שלי משהו כמו , ורצה לדעת מה קורה איתי
 .מסוכן

אבא חזר לחפש אותי בבריסל ובינתיים ולטר העביר אותי בין כמה דירות בבריסל עד שלבסוף הוא העביר אותי לאחותו לואיס 
הם קראו לי . כשהגעתי למשפחת דניס הייתי בן שנה וחצי. ונשואה לפרננד דניס ( Trazegnies)" טרזיני"שהיתה גרה בכפר 

 .אחיה הרווק של דניס, של ולטר" לא לגאלי"וכלפי חוץ אמרו שאני הייתי ילד " מרסל"
היה . Courcelles))" קורסל"והם מצאו לו מקום מסתור בכפר סמוך שנקרא , אבא שלי איתר את המקום ובא למשפחת דניס

היו הרבה מאד . והוא הסתיר את אבי, הבן של אותו זקן היה הרוקח של כפר קורסל,  Etienneבכפר טרזיני שכן זקן שנקרא
מידי פעם אבא היה בא לכפר טרזיני כדי . וכך אבא שלי הצליח ללמוד הרבה דברים בזמן המלחמה,ספרים בביתו של הרוקח 

 ".י'מסיה זִּ "והייתי קורא לו , אני לא ידעתי באותו זמן שזה אבא שלי. לבקר אותי
 .יקום דמה' ה, אמא  שלי המשיכה ברכבת ונרצחה באושוויץ

בדרום צרפת . בן אחיה, ימי'סבתא נחמה ברחה לדרום צרפת עם הילדים שלה ועם ג.  גם רוב בני המשפחה של אימי נרצחו
 .רק הדוד אפרים הצליח להנצל, שהיה המושל באותו אזור והוא שלח את כולם להשמדה" פאפו"י "הם נתפסו ע

 
יעקב  לא רצה . חוץ מהדוד יעקב והדודה חיה, רוב בני המשפחה של אבא שלי הצליחו לברוח מפולין לכיוון סיביר וניצלו

 .אנחנו לא יודעים מה קרה להם. וחיה חזרה באותו זמן מארץ ישראל לפולין ולא היתה איתם, להצטרף אליהם בגלל שהיה דתי
, והאח הגדול אריה לייב הורנשטיין ביחד עם אשתו קלרה ובנו מרדכי, הסבתא רבקה הורנשטיין: בין אלה שהצליחו לברוח היו 

 .דודה מרים ודודה סלקה, והיו עוד שתי אחיות צעירות
 



 

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

 .אבל הבית כבר לא היה ולא נשאר כלום, אחרי המלחמה הדודים שלי חזרו לפולין וניסו לממש את מה שנשאר מהרכוש
הוא , וכשנגמרה המלחמה פתאום התברר לי שהבן אדם הנחמד הזה שהיה תמיד בא לבקר אותי, אני הייתי אצל משפחת דניס

הוא התחתן שוב . גם אחרי כן נשארתי אצל משפחת דניס ואבא היה בא לבקר אותי בערך פעם בשלושה שבועות. אבא שלי
 .אבל היינו ממש בקשר טוב, שאני אשאר אצל המשפחה האומנת, אחרי המלחמה  וכך היה לנו יותר נוח

ולכן עברתי לבריסל , לא היה בכפר בית ספר תיכון. 15עד שהגעתי לגיל " טרזיני"בני הזוג דניס גידלו אותי בכפר הקטן הזה 
 . וחזרתי לאבא שלי15בגיל 

  נסעתי לפרס והייתי שם שלושה חודשים18בגיל . בבריסל למדתי שלוש שנים בתיכון  ושנה נוספת של השלמת מתמטיקה
האוניברסיטה  "– UNBאחר כך חזרתי לבלגיה ולמדתי ב . (אז זו עדיין היתה תקופת שלטונם של השאח והקיסרית סוראיה)

 ". החופשית של בריסל
הוא קנה בית ברחוב הגליל בחיפה ושם הוא חי עד . ין'אחותי רז, ה ובתם'וז' אבא שלי עלה לארץ עם אשתו ז1960בשנת 

 . אני נשארתי בבלגיה והמשכתי בלימודי. 1965שנפטר בשנת 
היה לו . מהצלב האדום" לורד ארולסון"הגעתי לאדם בשם . באותה תקופה עשיתי חיפוש וניסיתי להשיג מידע על אמא שלי

אבל , לאושוויץ עם התאריך ומספר המשלוח" ברנדונק"הוא מצא רישום של המשלוח שלה ממחנה . משרד והכל היה רשום שם
 . לא הצלחתי למצוא יותר מזה

בבלגיה השרות הצבאי הוא . התגייסתי לצבא הבלגי ושירתי בגרמניה,  אחרי שסיימתי את האוניברסיטה21-22בערך בגיל 
ומי שהתנדב לשרת בגרמניה ,  חודשים18מי שנשאר בבלגיה היה צריך לשרת . ובאותה תקופה היו אפשרויות שונות, חובה

היו בגרמניה ". כוחות בנות הברית"זה היה בשנות השישים וגרמניה עדיין היתה תחת הפיקוח של .  חודשים12שירת רק 
הלכנו לאיבוד ובמשך , באותו תרגיל היתה לי חוויה. ו"צרפתים ובלגים ופעם אחת הייתי גם בתרגיל משותף עם כוחות נאט

 . יומיים לא ידענו איפה אנחנו נמצאים
" קריעה"ואני זוכר שעשו לי , לא היה לי אז שום ידע ביהדות.  ואני הגעתי לארץ להלוויה שלו55אבא שלי נפטר כשהיה בן 

 .בבגד ואפילו את זה לא הכרתי לפני כן
ועברתי " מרד הסטודנטים"הייתי גם תקופה מסוימת בצרפת בזמן . אחרי שחזרתי לאירופה עברתי תהליך של חזרה בתשובה

 . עליתי לארץ ישראל1970עד שבשנת , עוד כמה דברים
 

י על חייך  בארץ /נא ספר
 :('דורות המשך וכו/ משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך)

ממש באותו יום , ומשם נסענו ישר לכותל, "בארות יצחק"נחתתי ישירות לקיבוץ . ל "עליתי ארצה ביום תשעה באב של שנת תש
הקמנו משפחה ברוכת , עם השנים, אחרי כן. ו'באותו קיבוץ גם פגשתי את אשתי פאני והתחתנתי איתה בשנת תשל. שהגעתי

 .'ברוך ה, ילדים
אבא של פאני שירת בצבא הצרפתי בזמן שהם לחמו והחזיקו מעמד . במשפחה של פאני גם היה סיפור מעניין מתקופת השואה

אבל אמא שלו . אחרי הכיבוש  הגרמני הוא היה צריך להסתתר והוא הצליח להגיע אל האזור החופשי של צרפת. נגד הגרמנים
היו לו קשרים עם הקצינים שלו שהיו , זאת היתה ממש הרפתקה. היתה עדיין באזור הכבוש והוא חזר לשם כדי להוציא אותה

 .כך הוא הצליח להחזיר את אמא שלו אל האזור החופשי. והם עזרו וסידרו לו מה שהיה צריך, מאנשי האצולה
,  כמוני, ל"הם כולם עלו לארץ בשנת תש. אשתי פאני וגם אחיה ואחותה, אחרי המלחמה הוא התחתן בצרפת ונולדו לו ילדים

 .ונפגשנו בקיבוץ בארות יצחק
בשנות השמונים הצטרפתי ליחידה מיוחדת שהקימו אז . ם"וקורס מכי" שלב ב"התגייסתי לצבא גם בארץ ועשיתי טירונות 

היחידה הוקמה בזמנו . היחידה היתה ממוקמת בחברון וכך הגעתי עם משפחתי לקרית ארבע". ישיבת משמר הגבול"ונקראה 
ישיבת "חלק מהזמן למדנו כמו ב. הוא היה חתן של הרב חזן שהיה הרב של משמר הגבול באותה תקופה, י מאיר אינדור"ע

, בלילה כל אחד היה ישן בבית שלו אבל זה היה נחשב כאילו אנחנו ישנים בבסיס. ב"וחלק מהזמן שירתנו בתחנת מג" הסדר
הסידור , ובסוף, "הפלנגות של גוש אמונים"השמאלנים כינו את היחידה הזאת . זאת היתה עבודה טובה עם משכורת טובה

 .הזה התפרק אחרי שלוש שנים
כ בנגריה של "אחרי הקורס עבדתי בנגריה של אפרים רוזנברג ואח. ב עשיתי הסבה מקצועית ולמדתי בקורס נגרות"אחרי מג

 .בשלב הבא עבדתי אצל מאיר פרץ בתיקון ספרי תורה והייתי גם כמה שנים בישיבת יריחו. דנציגר
 .זה הכי טוב נגד זקנה, זאת שיטה שמאד טובה למוח, "י'טאי צ"ואני גם הולך לשיעורי , עד היום אני עוסק בתיקון ספרי תורה

 
כי היה לי רק המידע שמצאתי בבלגיה אצל " יום הקדיש הכללי"במשך הרבה שנים הייתי עושה את היארצייט של אמא שלי ב

מתברר שאח של . רוחלה הורנשטיין, דיווח על אמא שלי" יד ושם"לפני כמה שנים חבר שלי מצא באתר של ". לורד ארולסון"
ראיתי את התאריך . אני לא יודע מאיפה היה לו המידע הזה. מסר דיווח מתי היא נפטרה באושוויץ, ל"אפרים מן ז, אמא שלי

 .ו בשבט'ומאז אני עושה את היארצייט בכל שנה בתאריך כ,  ותרגמתי אותו לעברית



 

והוא צירף ' קיבלתי פניה מסרז, "פאפו"הביאו לדין את הנאצי " קלרספלד' סרזו ביאטה"כאשר בני הזוג הידועים , בשלב מסוים
 .כנציג של משפחת אימי, אותי כתובע לתביעה שהגיש נגד פאפו

אני רציתי פעם להתחיל תהליך  כדי שהם יקבלו ". חסידי אומות העולם"היו , בני הזוג שגידלו אותי, (Danis)לואיס ופרננד דניס 
ניסיתי לחפש אותו  .שלי" בן דוד"זה שהיה כאילו , היום רק האחיין שלהם נשאר בחיים. אבל הם כבר נפטרו, הכרה רשמית

  (.Andre Dehayeeבצרפתית )" אנדרה ֶדֵהיי"השם שלו הוא . בפייסבוק אבל עד היום לא הצלחתי לאתר אותו
 

וגם הדוד אריה לייב , דודה מרים ודודה סלקה, שתי האחיות הצעירות. חלק מהדודים שלי מצד האבא עלו גם הם לארץ
בן דודי הוא קצת יותר מבוגר ממני . חי היום בתל אביב, מרדכי,והבן שלו , אריה לייב נפטר והוא קבור בעיר רחובות. ומשפחתו

 .הוא זוכר איך הוא ברח לסיביר עם ההורים שלו והוא זוכר עוד הרבה דודים, והוא יודע עוד הרבה דברים על המשפחה
 .ין חיה היום בקנדה ואני שומר על קשר טוב איתה'אחותי רז

 . וגם נכדים', ברוך ה, אבל יש לי משפחה ברוכת ילדים. אשתי פאני נפטרה לפני מספר שנים, לצערי
 

.וכדומה" מצעד החיים"יש אנשים שאומרים שהילדים שנולדו לנו זאת הנקמה בנאצים ועושים את   
אנחנו מקבלים פיצויים מגרמניה על הנכות ועל הרכוש אבל זה לא מכפר על . אני אומר שצריך לנקום. אני אומר שזה לא מספיק

ְיֺכַפר ַלָדם ֲאֶשר ֺשַפְך ָּבּה כִּי אִּם ְּבַדם -ְוָלָאֶרץ לֹא: " כמו שאומר הפסוק. כל זה שווה רק אם יש לנו רצון לנקום. הדם שהם שפכו
.(לג,לה,במדבר)" שְֹפכֹו  
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