
 

  "ְ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

   :שם משפחה  :שם פרטי
  חנה  ליאור

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Szolowicz שולוביץ  שולוביץ 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Hanka 2.2.1930 נ / ז     הנקה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Lodz פולין  'לודז 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 חיה הלה הירש  שמואל

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

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
Lodz       פולין  'לודז 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
 בית ספר יסודי                                   

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 םראדו', לודז

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  4.1941-8.1942ראדום 

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  1945גאורגנטל , 1944-1945 גברסדורף, 1944  בירקנאואושוויץ, 1942-1944ראדום 

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 9.5.1945 גאורגנטל

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  'לודז, פראג שטוטגארט

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  צרפת, גרמניה 1948  פאן יורק

  
  
  

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


 

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

  . אחות צעירה לרלהו, בת לשמואל שולוביץ והלה לבית הירש, ליןפו',  בלודז1930 לפברואר 2-נולדתי ב
י משה הירש בסבי יונה שולוביץ היה סוחר בברזל לבניה וס". ויצו" אמי היתה עקרת בית ופעילה בארגון ,אבי עסק בסחר עורות

החל .  יהודי ציוני פרטיאחותי רלה למדנו בבית ספרואני . מצבה הכלכלי של משפחתי היה טוב. היה בעל בית חרושת לעורות
מאז שאני זוכרת את עצמי . ביתבלמדתי שירים עבריים וספגתי הרבה ציונות גם . ך"גם תנ'  למדתי עברית ומכתה ב'מכתה א
. אך בשל המשבר הכלכלי שהיה בישראל דחו את עלייתם, הוריי תכננו לעלות לארץ ישראל. עלות לארץ ישראללחונכתי 

  . שפות נוספות4-ך ושלטה בעברית וב"גם אמי למדה עברית ותנ. בעסקיו ורעיון העלייה נדחהבינתיים אבי הצליח מאוד 
 . בלבד38 והוא בן 15.2.1937-אבי נפטר ב

  
  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/ודנראטבי

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 .גלח ליהודי דתי את זקנו עד זוב דםמ חוויתי טראומה ראשונה כשראיתי חייל גרמני. 'לודז נכנסו הגרמנים לבפרוץ המלחמה

חודש לאחר מכן הגענו לראדום ושם . עם משפחתה של אמי' לאחר הגירוש הראשון עזבנו את לודז, בדצמבר אותה שנה
 טיפוס וחטיפת אנשים למחנות עבודה , רעב.החיים בגטו היו קשים.  הוקם באזור בו גרנו גטו1941באפריל . 1944נשארנו עד 

, בהמלך הגירוש נורו סבי משה. הגטו הקטן בראדום,  התבצע הגירוש הראשון מגליניצה1942 לאוגוסט 6-ב. זולמחנות ריכו
. למחרת הגירוש התייצבתי לעבודה במפעל לתחמושת. אחותי ואמי, נותרנו אני. ה ונקברו בקבר אחים'סבתי לאה ודודתי רוז

בהמשך בנו .  שעות במשמרות12, העבודה היתה קשה מאוד . במפעל בתנאים תת אנושיים עובדים ושיכנו אותנו3000היינו 
חוויה מזעעת נוספת כאשר שם עברתי . הוסב למחנה ריכוזהמקום אשר כעבור כשנה , עבורנו מתקן למגורים ברחוב שקולנה

  .  בלבד12ואני אז ילדה בת , י כיתת יורים"ראיתי יהודי מוצא להורג ע
עבדתי במפעל עד שנסגר ביולי . את הפיקוד על המחנה ואולצנו ללבוש בגדי פסים של אסירים. אס. יבל האס ק1943בשנת 
מי שכשל בדרך . בצעדת מוות אל העיר טומשוב. אס.י חיילי אס" הובלתי ע24.7.1944-ב. עקב התקרבות הצבא הרוסי, 1944
, ימים' לאחר מס.  אותי בבית סוהר בתנאים מחפיריםבטומשוב שיכנו. הועמס על עגלה ונקבר בקבר אחים בלילה, נורה

. ר מנגלה"יי ועברתי סלקציה של דכשהגענו לקחו ממני את כל חפצ. הסיעו אותי ברכבת משא לאושוויץ, בתחילת אוגוסט
 3קיבלתי בגדים שלא התאימו למידותיי והריצו אותי . והוכנסתי למקלחות  A-24892טביעו על זרועי השמאלית את המספר ה
ים מטוסאז נשלחתי לעבוד בבית חרושת ל, 1944הייתי כלואה באושוויץ עד נובמבר  .למחנה בירקנאו B2Bמ אל אזור "ק
 .בצעדת מוות נוספת. אס.אס-הצעידו אותי ה, כשהצבא הרוסי התקרב לאזור. ית שבגרמניהלשר בשלזיה עא גברסדורףב

קר לא הייתי מסוגלת לעמוד על רגליי ונשכבתי על השלג מוכנה  בבו. רעב וחליתי, מקורתיסבל,  תחת כיפת השמייםתיישנ
את האפשרות . וראמי ואחותי שכנעו אותי לקום כשהן מאיימות שאם אני נשארת למות גם הן יישא. לקבל כדור מהגרמנים

בלילה נשים קדחתי מחום עד כדי כך ש. משני צדי גופי במשך יום שלםאמי ואחותי תמכו בי . הנוראה הזו לא יכולתי לשאת
 שנמצא בחבל בסוף הצעדה הגענו למחנה העבודה גאורגנטל. וקור ידיהן עשה לי טוב תחמםתניגשו אלי ונגעו בי כדי לה

 הרעב היה .עבדתי שם בכפייה במפעל ברגיםון  גרוסרוז ממחנהאס.מחנה זה היה בפיקוח האס. בקיהכוסלו'הסודטים שבצ
לצאת . אס. ציוו עלינו האס7.5.1945-ב. י אותו כדי להרגיע את הרעב המכאיבאכלת, באביב כשצמח עשב. גדול ובלתי נסבל

. סירבנו ללכת כי שמענו פיצוצים של פגזי הצבא האדום המתקרב. לדרך כשהכוונה שלהם היתה להרוג אותנו ביער הסמוך
 ידי ל שוחררנו ע9.5.1945-ב. שלחה אנשים לשמור עלינו עד בוא הרוסים עיריית גאורגנטל. ברחו  ואנו נשארנו. אס.האס

  .הצבא האדום
  

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

 לחזור ולגור הממונה על האזור לקח לעצמו את הבית שלנו ולא איפשר לי. 'לאחר השחרור נסעתי לפראג ומשם חזרתי ללודז
ים רמול הגרמנים שנשארו בשטחים המשוחר") שאבר("התחלתי להתפרנס מסחר חליפין . הוא נתן לי דיור חלופי. בו

י "מצעים וכסף גרמני שלא היה כבר במחזור אבל עדיין מבוקש ע, הבאתי להם מזון ובתמורה קיבלתי בגדים. וורוצלב-בברסלאו
  . 'רה אמי בלודזאת החפצים מכ. יהודים שנסעו לגרמניה

 חצינו את הגבול לברלין בגרמניה המזרחית ומשם לגרמניה שבשליטת 1945לא ניתן היה לעלות לארץ מפולין ולכן בנובמבר 
בתקופה זו למדתי בבית ספר . לעלייה לישראלבהמתנה  שנים 3 ו בשהינווהגענו למחנה עקורים בשטוטגארט . האמריקאים

נהדרת , זו היתה תקופה מאושרת. בהמשך למדתי מקצוע בבית ספר של אורט". נחם"וער ש ביאליק והצטרפתי לתנועת הנ"ע
  .במהלכה חוויתי את הילדות שנגזלה ממני בתקופת המלחמה, ובלתי נשכחת



 

 עלינו 1948ל ובספטמבר "עברתי הכשרה לצה. ל לצרפת למחנה גרנד ארנס שבמרסיי"חג נסעתי עם קבוצת 1948ולי יב
 . יורקלישראל באוניה פאן

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 1950במאי . למדתי עברית והנהלת חשבונות, ד בבית חרושת לנעלייםועבהתחלתי ל.  לנמל חיפהנופטמבר הגעס ל13-ב

  .2002עד בכך תי משכה ובהנהלת חשבונותהתחלתי לעבוד 
שהיה קצין , כיום ליאור,  נשאתי למנחם ליור1955 תבשנ.  התאקלמתי מהר בארץ.אני בארץ ישראל, הגשמתי את חלום נעוריי

  .נועם ונדב, עמרי, עידן:  נכדים4וכן , יעליק ורן, שמוליק: יש לנו שלושה ילדים. בחיל האוויר
  
  

  הסיפור נכתב על ידי מנחם ליאור
  2012 פברואר .תל אביב

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



