
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  קורנר :שם משפחה
  

  טורסה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

      שטיין: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Stayn בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Chaya Ester בלועזית                                                       חיה אסתר :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
14.4.1929  

   צגוף ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Zegof בלועזית
                                                           

  פולין :ארץ לידה
 

  פייגה :שם פרטי ושם נעורים של האם  אהרון :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/טי של האישהשם פר
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                       צגוף:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  פולין :ריםארץ המגו                                       Zegof   בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  פולין ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

 Mezorey?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  ורשה:         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

  ורשה ?)ציין מקום(רת לאחר השחרור חז/לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1957 :עליה שנת  איטליה :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  ראשוןנא לכתוב בגוף                                 :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

בעיירה היו סך הכול עשר או . שהייתה צעירה ממני בשנתיים, הייתה לי אחות בשם יוכבד. גרתי בצגוף עם הוריי אהרון ופייגה

  . שטיין ווישבצקי –ועיקר העיירה היו שתי חמולות , שתים עשרה משפחות יהודיות

לעיתים . אני זוכרת יחס אנטישמי. ריי לא היו בניםזאת בגלל שלהו, ובנוסף למדתי בחדר יחד הבנים, למדתי בבית ספר נוצרי

  .צעירים אנטישמים שברו והרסו קיוסק של יהודים, )מילת גנאי ליהודיה(ידובקה 'קראו לי ז

עשינו קבלת . שכמותו לא ראיתי עוד ולבית הכנסת חבש כובע מיוחד, אבי חבש כיפה בשבתות. משפחתי הייתה מסורתית

  . בבית דיברנו יידיש. ישראלשבת בביתנו וחגגנו את חגי 

  .ונראתה נוצריה, אמי הייתה בלונדינית ויפה מאוד. חבריי הקרובים ביותר היו ילדי המיילדת בעיירה, היו לי חברים גויים

כמו חלק , משפחתו המורחבת של אבי גרה גם כן בצגוף. אני הייתי דומה לאבי. ונראה כמו יהודי, אבי היה גבוה וכהה

  .ממשפחתה של אמי

  . ואני הלכתי אליה כדי להביא אלינו, ולנט לשבת'אני זוכרת שסבתי הכינה צ

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

כאשר המלחמה החלה להתגבר אבי פנה לחברו של סבי שהיה כומר העיירה וקנה ממני שם של ילדה נוצרייה שמתה עוד 

עם המסמכים של טרסה שרדתי את המלחמה . היה טרסה ואיתו השתמשתי בזמן המלחמהשמה . לפני שנולדתי

  .ק עם המידע הזה וכך עד היום אינני יודעת מתי נולדתי או את גילי המקוריר ונשארתי

עם תחילת , אנחנו גילינו על פרוץ המלחמה. חלק מהיהודים ברחו לטשקנט באוזבקיסטן. כשפרצה המלחמה גרנו עדיין בצגוף

  . וכמוני פחדו גם הוריי, אני זוכרת שפחדתי נורא. בזמן ההפצצות ברחנו לכפרים הסמוכים. צותההפצ

הוריי לקחו . קיבלנו הוראה לצאת אל הגטו. וריכזו לשם יהודים מהעיירות הסמוכות Mezoreyלאחר זמן מה בנו גטו בעיר 

, שנראתה כמו נוצריה, אמי .יתו היה בשטח גטושב, התגוררנו עם אחיו של אבי. Mezorey-וכך הגענו ל, עגלה עם סוסים

היום אני . ענדנו טלאי של מגן דוד כחול על רקע לבן על הזרוע, אבי לא עבד באותה תקופה. התגנבה מהגטו והביאה אוכל

ר כדי להסתת, יום אחד הוריי החליטו להתפצל ולחזור בנפרד לצגוף. שלא פחדתי כל כך כי לא הבנתי מה קורה איתנו, מבינה

על פי , שמה היה טרסה. דרכון של ילדה פולניה שנפטרה לפני הולדתי, שהיה חבר של סבי, אבי קנה מכומר העיירה. שם

אבי , בזמן שאני ואמי ברחנו. עד היום איני יודעת מה גילי המדויק ומה תאריך הלידה האמיתי שלי. יי'הדרכון אביה היה אנג

  .שם נספו, ואחותי נתפסו ונשלחו לטרבלינקה

. אמי ואני הלכנו אליו. ארגון פולני שהציל יהודים – Jagotaשהקים והנהיג את ארגון , Grobeny Yulizבצגוף גר אדם בשם 

ולכן , פחדנו שיתפסו אותנו. בלילה יצאנו וקיבלנו אוכל. נשארנו שם במשך חודש. ולכן שם אותנו ברפת, הוא פחד שיגלו אותנו

גם , Mennia-אז הודיעו לנו שאנחנו צריכים לנסוע ל. אמי עבדה שם במשך שבועיים. בודהשם היינו במחנה ע, Koflefברחנו ל



 

שם יחכה כומר שייקח אותי לוורשה עם זהותי , שעליה לקחת אותי לתחנת הרכבת, גרובני יוליז הודיע לאמי. שם היה מחנה

הכומר היה ברכבת וסימן לי . ת הרכבתהיא ביקשה מגרמני אחד שייקח אותי לתחנ, כיוון שאמי הייתה אישה יפה. החדשה

  . אמי חזרה למחנה ושם נספתה. בידו

כיום . התייחסו אליי טוב מאוד. שם הייתי מטפלת לילדי המשפחה, Befozenskeiהכומר לקח לוורשה ושם אותי אצל משפחת 

הוציאה אותי מהגטו ) עולםחסידת אומות (והגברת אירנה סנדלר , אך ככל הנראה הייתי בגטו ורשה, הכול מאוד מבולבל לי

  . והביאה אותי לאותה המשפחה

הנאצים הרגו את הילדים האלה והגיעו לבית . שם התגלה שהמשפחה נגד הנאצים. הילדים היותר בוגרים היו בארגון הצופים

, וברצתי לרח. מסרה לי את תינוקה ופתקה עם כתובת של אחותה, אני זוכרת שאם המשפחה תפסה אותי בזרועי. המשפחה

. של אחותה, הגעתי לכתובת שאם המשפחה נתנה לי. ועזרו לי להגיע לרכבת –ואנשים ראו שאני בחורה צעירה עם תינוק 

". בואי ניקח אותך למקום בטוח? מה את יושבת עם הגויים"הם אמרו לי . היו חיילים יהודים דוברי יידיש, כשהצבא הרוסי הגיע

  . בתינוק אצל אותה אישהעבדתי כמטפלת , אך אני לא רציתי ללכת

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  

נשלחתי לבית יתומים . שיש ארגון שיכול לעזור לי בחיפושיי, אנשים אמרו לי. אחרי המלחמה התחלתי לחפש את משפחתי

, שם אמרו לי שהוריי לא נמצאו. וינט'בתמורה קיבלו כסף מארגון הג. שקיבל ילדים שהוסתרו אצל גויים בזמן המלחמה, דייהו

אחרי . באותה תקופה הכרתי את בעלי. בוורשה בזמן השהיה בבית היתומים נשלחתי ללמוד רפואת שיניים. ונשארתי לגור שם

  .סיום הלימודים החלטנו לעלות ארצה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  

  .ולבסוף עברנו לנווה מונוסון, לאחר מכן עברנו לגבעתיים, בהתחלה גרנו בבת ים. הגעתי ארצה עם בעלי 1957בינואר 

  . לפני עשרים שנה הוא נפטר. מטוסים" בדק"בד כמהנדס כימיה בובעלי ע, עבדתי כרופאת שיניים בקופת חולים

, אני היחידה מבין הילדים שאירנה סנדלר הצילה. ל"המתגוררים בארץ ובחו, עד היום אני בקשר עם חברים יהודים מפולין

, ופלת בכימוטרפיהכיוון שאני מט. כיום אני אחרי טיפולים רבים במחלת הסרטן. לפני מספר שנים נפגשתי איתה. שגרה בארץ

  .יש לי חמישה נכדיםכיום  .ייתכן ששכחתי דברים רבים או ערבבתי את סדר האירועים

  

  בסרוב שרה'דז: ראיון

  2009ספטמבר , אזור

  אלינה נאור: עריכה

 


