"לְדוֹרוֹת"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
שאלון לרישום קורות ניצולי השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים מפורסם באתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי:
ברכה

שם משפחה:
הילסברג )ברוניסלבה(

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך ,אין צורך לענות עליה

שם משפחה איתו נולדתי:
שולקלפר
שם פרטי איתו נולדתי:
ברוניסלבה
עיר לידה:
חלם פולין
שם פרטי ושם משפחה של האב:
חיים הנריק שולקלפר
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה:
חלם פולין
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:
)יסודי ,תיכון ,אוניברסיטה ,ישיבה(

בלועזית

Szulklaper
בלועזית
שנת לידה:
מין:
Bronislawa
1939
נ
בלועזית
ארץ לידה:
chelm
Polin
שם פרטי ושם נעורים של האם:
חיה חלינה ריביזן
בלועזית
ארץ המגורים:
Chelm
Polin
חבר בארגון או בתנועה:
מקצוע לפני המלחמה:

)תלמיד ,סנדלר ,מורה(

)בית"ר ,השומר הצעיר ,בני עקיבא(

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

במידה והיית בגטו ,ציין את שמו

בלועזית

במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז ,ציין את שמו

בלועזית

המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

תאריך השחרור:
1945
ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור

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

במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין ,ציין ממתי עד מתי

שנת עליה:
1957

במידה ועלית באנייה ,ציין את שמה
צ'רלסטון

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :הבית בו גדלת ,בית הספר ,חברי ילדותך; במה עסקו הוריך ,המשפחה המורחבת ,חגים ומאכלים(:
נא לכתוב בגוף ראשון
נולדתי בשנת  1939לאבא חיים ולאימא חיה ,הייתי בת בכורה  ,אבא עסק בבית מלאכה לתפרות ,ואימא עקרת בית נפלאה,
הם היו זוג צעיר מאוד בגילאי העשרים ,חלם הייתה עיר בעל רוב יהודי ,והחיים בה היו חיים נפלאים.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)גירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים במחתרת ,השתתפות
בבריחה או בהתנגדות ,האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,במי נעזרת או אולי למי עזרת(:

המלחמה פרצה כשהייתי בת חצי שנה ,אבא ואימא החליטה לברוח לצד הרוסי צפונה ,נשלחנו למחנה לכריתת עצים ,אבא
עבד בכריתה ואימא נשארה לגדל אותי ,במקביל פרצה מלחמה בין רוסיה ופינלנד ,ולכן גייסו את אבא לצבא האדום ,לאחר
כמה חודשים שוחרר מהמלחמה ,ואז התחלנו לנדוד לכיוון מרכז רוסיה ,דרומה  ,הגענו לגורקי עיר גדולה שנמצאת על נהר
הוולגה ,זו עיר שיש בה תעשייה צבאית גדולה מאוד ולכן היו שם הפצצות כל הזמן מצד הגרמנים ,אבא עבד בתעשייה
הצבאית ,ייצר נעליים ,שם שהינו עד האביב  ,1946זה סוף המלחמה.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)השחרור וחזרתך הביתה ,חייך אחרי המלחמה ,העפלה /עליה(:

באביב  1946סוף המלחמה ,המשפחה החליטה לחזור פולין ,הגענו חזרה לחלם זה לקח ששה שבועות ,נסענו ברכבות משא
של בהמות ,עצרנו בכל מיני תחנות בדרך על מנת להשיג קצת אוכל ושתייה ,בחלם כבר לא היו שם יהודים ,סופר לנו שסבתא
מצד אבא הסתתרה אצל גויים ,ושבועיים לפני שנסתיימה המלחמה ,שכן מקומי הלשין עליה לפני הגרמנים והם הוציאו אותה
להורג היא הייתה רק בת  ,44שלחו את כל הפליטים לעיר  , Dzierzonionעיר שהייתה שייכת בזמן המלחמה לגרמנים ,
והפולנים כבשו אותה ,התגוררנו בעיר זו שנתיים ,למדתי בבית ספר יהודי למדתי יידיש ,אבא עבד בסנדלרות במפעל ,היו שם
חיים מצויינים ,עד  ,1948אז עברנו לוורשה ,אחים ואחיות של אמא שלי עברו לאוסטרליה שם הייתה לנו משפחה גדולה ,אנחנו
נתקענו בפולין עד  ,1957בזמן זה סיימתי בית ספר למדתי מוזיקה וחיי היו נפלאים ,במשך השנים האלו לא הזדהינו כיהודים
זה היה בושה להיות יהודי בוורשה של אז ,אבל ב 1956לאחר מבצע סיני ,קיבלנו גאווה להיות יהודים פגשנו את ארגון
 T.S.K.Zחיברו אותנו לתרבות היהודית ,נפגשנו יחד רקדנו יחד ,ואז ב 1957נעשה מהפך שלטוני בפולין ואז התחילו להרשות
ליהודים לעלות לישראל ,והחלטנו לעלות לישראל ,עלינו באוניית צ'רלסטון לישראל.

נא ספר/י על חייך בארץ
)תחושותיך בעת עלייתך ארצה ,פעילותך הציבורית או התרבותית ,המשפחה שהקמת ,המסר שברצונך להעביר
לדורות הבאים(:

בחיפה ,נשלחנו לקריית שמונה  ,אבא עבד בנטיעת עצים ביערות אני נשלחתי לאולפן בקיבוץ גבעת שמואל ,שם פגשתי את
בעלי הנחמד ישראל לו אני נשואה עד היום ,הוריי ב 1958עברו לאוסטרליה עברו עם אחי לאוסטרליה ,ואני נשארתי לבד בגן
שמואל ,בינואר  1959התחתנתי ,חייתי בגבעת שמואל  1960נולדה ביתי הראשונה מאיה ,משם עברנו לאשדוד ,ומאז אנחנו
חיים באשדוד ,יש לנו  2ילדים ו 6נכדים .

ראיון :הילה פד ,אשדוד ,ינואר 2014

את השאלון המלא נא לשלוח למשרד לאזרחים ותיקים בדוא"לLedorot@pmo.gov.il :
פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית *8840
נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר.
יש לשלוח את הנספח בפקס 02-5605034 :או להעבירו סרוק בדוא"ל בצמוד לראיון.

