
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שטרנליכט :שם משפחה
  

  חנה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

      נוימן   :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Newmann בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                    הנה      :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Hana בלועזית
נ / ז                                         

 :לידה תאריך
10.2.1930  

  פראג  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Praga בלועזית  כיה'צ :ארץ לידה
                                                                                                   
  ארנולד :של האב שם פרטי  ר'אירנה קאצ :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
 Holice ,    בלועזית   כוסלובקיה'צ :ארץ המגורים

Pardubice                    
      הוליצה ופרדוביצה:      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
 1942-1944גטו טרזין  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
     1945 -1944פרייבוק אוקטובר , 1944אושוויץ אוקטובר ?   אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  מאוטהאוזן:         מקום  השחרור
 

 5.5.1945  :תאריך השחרור

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים  גאהוליצה ופר ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1949 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ני דרךציו(

לאמי היו . כולם נספו, לאבי היו שבעה אחים. להוריי הייתה חנות ספרים. גדלתי כבת יחידה בהוליצה. 10.2.1930נולדתי בפראג 
למדתי בכיתה שאבי פתח בביתנו לכל הילדים . למדתי ארבע שנים בבית ספר יסודי. יהםחמישה נספו על משפחות, ששה אחים

  .היהודים בישוב
  

  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, זניםפרטי/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

ויץ ואני הוריי נספו באושו. שם שהיתי שבועיים,  בירקנאו- הובלנו לאושוויץ1.10.1944-ב.  גורשנו מהבית לטרזין9.12.1942-ב
 הובלנו 1945באביב . שהיתי שמונה חודשים בבית חרושת לחלקי מטוסים). סקסוניה(נשלחתי לעבודות פרך בפרייבורג בגרמניה 

  .15הייתי בת .  הגיעו האמריקאים ושחררו אותנו5.5.1945-ב. מפרייבורג למחנה ההשמדה מאוטהאוזן באוסטריה
  

   לייתך לארץ מתום המלחמה ועד עי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

מצאתי חברה שגרה . עברתי לפראג, כשנודע שנשארתי לבדי. עם השחרור מהמחנה חזרתי להוליצה לחפש את שארית משפחתי
 הצטרפתי 1948בשנת ". דרור"תי לתנועת נוער הצטרפ.אחרי שהשלמתי חומר לימוד חסר, נרשמתי לבית ספר מסחרי. איתי בגטו

  . עלינו1949במרץ . שעשתה הכשרה לקראת העליה ארצה, לקבוצת צעירים
  

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

 עברנו למושב שיתופי ארבל עד 1954בשנת .  עברנו לחיפה1950בשנת . ב שטרנליכטשם נישאתי לד, הגעתי לקיבוץ החותרים
מאוחר יותר עבדתי בבית ספר בכיתת חינוך מיוחד . ועבדתי במעון ילדים,  הגענו לקרית גת עם שני ילדים1962בשנת . 1962שנת 

 23- כ(דבת בייעוץ לקשיש בביטוח לאומי עד היום אני מתנ.  הייתי פעילה באגודה למלחמה בסרטן1985בשנת . 1985עד שנת 
  .)שנים

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                              סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



