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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את הסיפורים . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. ההפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השוא
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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  קלוריה :שם משפחה

  

  חנה :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                       

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

  שרפמן     :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 

                                               

  בלועזית

               SHARFMAN                               
  שרפמן  :שם נעורים

 
  חנה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

                                                            
  HANA  בלועזית

     

:                     מין

 נ
   :לידה תאריך

1925 

  ה'לומז  ):מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

   בלועזית

                           LOMZA                                
  :ארץ לידה

 פולין
  :של האב שם פרטי

  יהודה

  

   :שם פרטי ושם נעורים של האם
  יץבצילה שומו

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                  :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  ה'לומז                 

   בלועזית

                      LOMZA                    
  :ארץ המגורים

 פולין
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 שנות לימוד 9
 

   :המלחמהמקצוע לפני 

  

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( בתקופת המלחמהמקומות מגורים 

                                                                                                            פולין
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                          לא

   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                 לא

                                                          :              מקום  השחרור

 
  :  תאריך השחרור

 
  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

 לא
   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  איטליה

  :עליה שנת

1947 
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה

  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

 6-אח הצעיר ממני ב, אני הבכורה: ילדים במשפחה 3היינו . ה'הסמוך לעיר לומז ,(Wygoda)ויגודה , נולדתי בכפר קטן

היינו נוהגים . פריחה, נופים ירוקים, המראה הכללי הזכור לי הוא של טבע .שנים 9-צעיר ממנו בהואחריו אח נוסף , שנים

הייתה  .שטעמן על לשוני עד היום, אני זוכרת שאמא הייתה מכינה לנו לביבות מכרובית. לערוך פיקניקים בשדות סמוכים

שהייתה בבעלות אמא ואבא ואשר הייתה סמוכה מכולת התפרנסנו מחנות  .בקצה הגינהר באהייתה לנו . ילדות יפה

ואיני זוכרת עוד יהודים , למדתי בבית ספר פולני כללי. ואמא מכרה בחנות, אבא היה נוסע  לרכוש סחורה עבורה. לביתנו

הייתי תלמידה טובה . רים שבכיתתיואני הייתי מהצעי, הכיתות היו רב גילאיות ,מפאת מחסור בתלמידים. שהיו עמי בו

ואני זוכרת שהיו תלמידים שהיו מקניטים אותי , לא הרגשתי שווה בין שווים. והיה לי אוצר מילים נרחב בפולנית, מאוד

את תלמידי '' משחדת''הייתי ". לכי לפלסטינה, יהודייה מלוכלכת"לעיתים  קוראים לעבריהיו  ,למשל ,כך. על יהדותי

אך כן היינו , זקנים לא גידלווהגברים , לא היינו דתיים.  כדי שיחדלו מלהציק לי, מהחנות של הורייהכתה בסוכריות 

שהיינו אני זוכרת . זכור לי היטב הפסח הכפול שהיינו מקיימים כפי שעושים מחוץ לארץ ישראל. מציינים חלק מהחגים

  .הכנסת ביום כיפוראת סבתי בוכה בכי תמרורים בבית ו , הולכים לבית הכנסת בחגים

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי סייע /ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; ן משמעותי להצלתךבאופ

חלף מטוס קטן מעל  ,1939בספטמבר  ,יום בהיר אחד: אני יכולה להצביע בדיוק על הנקודה בה הבנתי שמשהו אינו כשורה

בערך למחרת הגיעו לכפר . ורהואת ההבנה בקרב כולנו שמשהו לא טוב ק, אני זוכרת את אבא מתפלא על הדבר. הכפר

אבל אני זוכרת , אז עוד לא ידעתי לשם מה הם באו .אופנועיםעל לבושי מדים חומים ורכובים , חיילים גרמניםעשרה 

של פחד , הייתה אווירה מאוד שלילית. לא חזרנו לבית הספר, נאלצנו לענוד טלאים צהובים. שהחיים מאותו יום השתנו

     .וחוסר וודאות

למדתי ובמהלכן , הם שהו בו שנתיים. שמחה אוירת והייתה , קופה נכנסו הרוסים לכפר שלנו במקום הגרמניםלאחר ת

     .רוסית

כל היהודים נדרשו להתייצב ברחבה ליד , בצהרי אחד הימים, זמן קצר לאחר מכן. הגרמנים שוב כבשו את הכפר 1941-ב

, סבא וסבתא. אמא ואבא החליטו שנימלט ליער הסמוך לכפר .הסתובבו כבר שמועות על כך ששורפים יהודים. בית הספר

הם היו תולים סדין לבן מחוץ לבית : הייתה לנו שיטה. שהיה תינוק, יחד עם אחי הקטן ביותר, נשארו בבית, שגרו איתנו

ולאחר , לאכול וכך היינו יודעים שאנחנו יכולים לחזור לבית לזמן קצר כדי לראותם וכדי, כדי לסמן לנו שהגרמנים רחוקים

בהמשך הבנו . והבנו שמשהו לא טוב קרה להם, יום אחד ראינו שהסדין לא נתלה יותר. מכן היינו בורחים בחזרה אל היער

     .סבתא ואחי, וביניהם סבא, אלף מיהודי האזור אשר הועלו על רכבות לאושוויץ 17- שבאותו יום התבצע איסוף של כ

 בכל זאת סיפקואך , הם חששו מאוד שיתפסו. ים של אמא ואבא על מנת לבקש מזוןנאלצנו לבוא בלילות אל בתים של חבר

בחלוף כמה זמן הבחנו בכך שהגרמנים מבצעים סיורי גישוש עם כלביהם ביערות על מנת ללכוד יהודים . מזון לנו

ואנו , קשהמחבוא היה מרופד ב .החביא אותנו מתחת לגורן שבחצר ביתו, טישקה, חבר של אבי. שמסתתרים בהם

יש מישהו שכעבור חצי שנה טישקה הבחין כי אנשים מתחילים לחשוד . התחממנו בעזרת שמיכת פוך שלקחנו מהבית

כדי לוודא שאיש לא , בתום יום חפירה.בחלקה שהייתה שייכת לו, מעין בונקר ביער, והחליט לבנות מסתור ,מתחת לגורן

הוא הבין שאיש , כל עוד הם נשארו במקומם, כלי עבודה, סיגריות: והבחין במעשיו הוא דאג להשאיר במקום חפצי ערך כמ

, אבא: .איש 8היינו . בליל ירח אחד הוא הוביל אותנו למסתור. היה מחופה בגזרי עצים מסתורפנים ה . לא הבחין בחפירה

אשר כבר עלה ( ,נחמן, שלי בתם והסבא, היתה באותו זמן בהריוןש )שהיא גם אחות אבי(דוד ודודה שלי , אחי, אני, אמא

, מסתורטישקה לא פינה את האדמה שהוציא כשחפר את הראינו ש. )בפולין' נתקע'בגבעתיים אך חזר לביקור ווגר לישראל 

הזדרזנו להסוות זאת עד שהאיר , בנואני זוכרת את האימה שאחזה . מצידיובהירים כך שנשארו שני תילים של אדמה 

איכרים פולנים שהכירו את . אך התינוק לא שרד,  יילדנו אותהאמא ואני . רי לידהדודתי בשלב מסוים קיבלה צי .השחר

 ,אח של אמא, דודי. "יש אנשים למטה:"שמענו אותם אומרים .חשדווהצאן שלהם בסביבת המסתור עם טישקה חלפו 

חשד יהוא עלול לה, הוא גרם לו להבין שגם אם  ירצה להלשין. לאיכר סכום כסף תתולהמסתור החליט לצאת בבת אחת מ

    . כמשתף פעולה

רב הזמן בתנוחת , היינו מסתתרים בשדות החיטה. וחזרנו ליערות, לאחר שהאיכרים הלכו הבנו שעלינו לנטוש את המסתור



 

לא רחוק סמוכה הטחנת הקמח מחסה בלמצוא עונת הקציר החלטנו  הכשהגיע. חיטהשכיבה בגלל הגובה הנמוך של ה

באחד הלילות . מתוך המחשבה שדווקא בשל היותה מקום מרכזי  ובולט היא לא תיחשד כמקום מסתור ליהודים, מביתנו

לפני המלחמה הטמנו חפצים באדמה שישמשו אותנו בעת  .הדלת הייתה נעולה אך אבא הצליח לפרוץ אותה, עברנו לטחנה

אני ראיתי שמענו צעדים  יום אחד ).'יד ושם'לימים מסרתי אותם ל(אותם ולקחת אותם לטחנה והחלטנו להוציא , חירום

ואם , הוא ייענש ,בתנופה ואמרה לו בנחרצות שאם ילשין עלינו אותהאמא פתחה  ,לדלת כשהוא הגיע . הגיע בעל הטחנה ש

     .נתן לנו לברוח ורצנו חזרה לשדות הוא. ירוויח ,ייתן לנו לברוח

היינו . הםשם שהינו במסתור שהיה מתחת לדיר החזירים של. טק והלנהימי, לבית של חברים אחרים של אבא ואמאהלכנו 

אך בשבילי דיר החזירים , וסבלנו מהמון כינים, חשוך וצפוף שם ההי. צמודים זה לזה מחובקים כדי לשמור על חום גופינו

הלנה הסיחה את . לחצרחיילים גרמנים  אחד הימים הגיעו ב. הלנה ומיטק העבירו לנו מזון בדליים. הזה היה ארמון

     .מהמסתור להימלט ומייטק עזר לנו ,דעתם

כל אנשי הכפר ברחו עם . כשהגרמנים נסוגו בדרכם מסטילנגרד הם שרפו כל מה שניקרה בדרכם כולל איפה שהיינו

אבל  .למים לקפוץ  ,אמא ואני, נאלצנו. הגויים זיהו אותנו ,שכחצינו את הנחל על הגשר. ברחנוגם אנחנו . החפצים שלהם

והבאנו אותו  ת גופתו מאוחר יותרמצאנו א .ממש ביום האחרון של המלחמהזה קרה . את אבא הם תפסו והרגו אותו

  .לקבורה

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

, וכללה הליכה מרובה, הדרך ארכה יותר משנה. לעלות לארץ ישראלמטרה ביהודי נוער שמענו שמתארגנת קבוצה של 

הכרתי את , במחנה מעפילים, איטליהב. חלמנו על מדינה שנוכל להיות בה יהודים וחופשיים. נסיעה ברכבות ובאוניות

  .1947עלינו יחד לארץ ב  . איטליההתאהבנו ונישאנו ב. והתנדב במחנה במשך שנתיים  מליטאשהגיע , שמעון קלוריה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

. בה אני מתגוררת עד היום, את ביתי הקמתי בגבעתיים. עבדתי כגננת בגן ילדים וכאמניתאני . בארץ אמי נישאה בשנית

ואף הבאנו להכרה , יום מותםעד שמרנו על קשר עם הלנה ומיטק . נינים 4-נכדים ול 6- וכיום אני סבתא ל, ילדים 3נולדו לי 

  .ד אומות עולםלצערנו לא הצלחנו להביא גם להכרה בטישקה כחסי .בהם כחסידי אומות עולם

  

  2013ינואר  ,ל’אביתר אברג: ראיון

 

  טחנת הקמח באחד מציוריה של חנה

היה שם "חנה בביתה בגבעתיים עם ספר הילדים 

הספר מספר את . שפרסמה ביתה אריאלה" ארמון

סיפור הישרדותה של חנה בשפה המתאימה 

  )14.01.13. (לילדים

  

  


