
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  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

   ציפורי  :שם משפחה

  

  הנרייטה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           בנינגה: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                       Benninga       בלועזית
  
 

  הנרייטה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Henriette                                         

: מין

                    נקבה

 

  1930 :לידהשנת 

 

  אנסחדה:  עיר לידה

  

       בלועזית
 Ensehede overijel                                          

  הולנד :ארץ לידה

 
  אברהם בנינגה :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  קלרה כהן  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    אנסחדה: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Ensehede overijel 

  הולנד  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 תלמידה 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

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

  

  Veesen ucZwolle במחבוא ב :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית לא :  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

   לא : ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                   Zwolle holland :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1945אפריל :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 האג

  :  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  

Enschede    

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1956 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  במטוס 

  



 

  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                                                                                                                                         

: יהודייםהולנד למשפחה חילונית אך עם סממנים , באנסחדה 1930- נולדתי ב. אמא ואח צעיר ממני, אבא. בת למשפחה רגילה

אבא היה סוכן לדברי . צ"ס הולנדי ופעמיים בשבוע שעורי יהדות אחה"יהלמדתי בב. אווירה חמה בבית. ליל סדר, קידוש, כשרות

היו קשרים טובים עם . בבית אתנו גרה משרתת. היה לנו פסנתר כנף בבית. ניגנתי בפסנתר. אהבתי לעשות ספורט. טקסטיל

  .השכנים הגויים

  

לא לנסוע באוטובוס , לא לנסוע באופניים, לצאת לפארק, כמו איסור לשהות בחוץ בערבים. להיות רע לאט לאט התחיל

 89ס היהודי היו "בביה. ס מיוחד ליהודים ולענוד טלאי צהוב"היינו צריכים להתכנס בבי, 1941בספטמבר , ואז. ובחשמלית

  )ס זה"יב תמונה מב"רצ.  (תלמידים מאנסחדה ולמידים נוספים מערים אחרות

  

  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

  

ההורים הסתתרו . אחי ואני היינו אצל הכומר הפרוטסטנטי בוייסן. עיר ועברנו לדירות מסתורעזבנו את ה, 1942באוגוסט  9- ב

: שם קבלתי שם חדש. במחתרת) כפי שנודע לי מאוחר יותר(היה פעיל  Buenkהכומר . היינו שם כחודשיים. בדירה אחרת

Bindinga עזבתי את . שונות ובסופו של דבר שרד אחי עבר דירות מסתור. כ הפרידו ביני לבין אחי"אח. ס הולנדי"והלכתי לבי

  . שלהן עם אמא חולה מאוד 30-לדירה בה גרו שתי אחיות בשנות ה, דירת הכומר ונשלחתי לזבולה

  

הלכתי לכנסייה בימי ראשון . קר יוצא מן הכללידעתי לש. הלכתי לשחות בבריכה. קיבלתי יחס טוב. ס הולנדי"שם הלכתי לבי

, התגעגעתי להורים. לא היה חימום מספיק והיה קר נורא. לא הייתי רעבה אבל חיינו בצמצום. והתפללתי אתם אחרי הארוחות

לילה ב. וכך עשיתי! לשרוד: אבל ההורים אמרו לי כשעזבו בהתחלה שמעכשיו את עושה רק מה שיגידו לך ויש לך רק תפקיד אחד

  . היו לי שם גם הרבה ספרים. הייתי מתעוררת לפעמים מרעש המטוסים והפצצות ופחדתי פחד מוות

  

. 22.4.1945הייתי אצל האחיות עד  Arenidien Klaver -ו  Geesji Klaver - Tabak:  האחיות הוכרו כחסידות אומות עולם

ולדעתי זו הייתה טעות שכן . ופעם אחת את ההורים שליבמהלך התקופה בקרתי שלוש פעמים את אחי שהיה מוסתר לא רחוק 

  .הפרידה המחודשת מהם הייתה קשה מאוד מאוד

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

כ את אחי "ולקחו אותי ואח) ברכיבה על אופניים(ואז באו ההורים  22.4.1945ועד  1942הייתי אצל האחיות מחודש אוקטובר 

השכנים . כ התברר שההורים השתחררו קודם ומצאו בית ריק לגמרי אחרי ביזה של הגרמנים"אח. וחזרנו לאנסחדה לבית שלנו

  .יתהכ החזירו את אחי ואותי הב"ורק אחזאת נכנסו והכניסו ציוד  כ בכל"מנעו מההורים להיכנס הבייתה אולם אח

  

והייתי הרבה זמן בבית וכך " מחלת הנשיקה"בעיר אחרת ואז חליתי ב הלגימנסיס השאירו אותי כיתה ואז עברתי "אבל בביה 

במהלך . אמסטרדם כלכלה למדתי באוניברסיטת. 21הפסדתי עוד שנת לימודים ואז עברו להאג ושם סיימתי את התיכון רק בגיל 

הפכתי לאשת  - עזבתי את הלימודים . בהאג 1953התחתנו בשנת . דיפלומט ישראלי, עמנואל ציפורי, הלימודים הכרתי את בעלי



 

  .עלינו לארץ 1956בשנת . דיפלומט

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  

יצאנו בשליחות דיפלומטית  1959בשנת . 1958בתי הבכורה נולדה בחודש מאי . לירושלים, 1956הגענו לארץ בחודש יוני 

אצל בין השאר , עבדתי כמנהלת חשבונות ומזכירה, בין השליחויות וגם במהלכן, במהלך השנים. שם נולדה בתי השנייה. לטוקיו

יצאנו .אורה הרצוג בתקופת נשיאותו של חיים הרצוג' הגב, ד שלמה תוסיה כהן וכן מנהלת לשכה של רעיית נשיא המדינה"עו

  . תיראיטליה וארצות הב, וספות לניגריהבשליחויות דיפלומטיות נ

  

משחקת . נכדים 7-סבתא ל. אני ממשיכה לגור בירושלים. 1992בעלי נפטר בשנת . בירושלים 1967בתי השלישית נולדה בשנת 

  The best I canת מקונצרטים ועושה יהננ. ''ברידג

  

 

  2014אפריל , ירושלים, דב  –לי בן  :ראיון

  


