"לְדוֹרוֹת"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת 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 יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי:
חוה

שם משפחה:
דוד

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

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה:
רכניץ
שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה:
אוה
עיר לידה:
ברטיסלבה
שם פרטי של האב:
ברנרד
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה :
ברטיסלבה
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה) :יסודי ,תיכון,
אוניברסיטה(

בלועזית

RECHNITZ
בלועזית
תאריך לידה:
מין:
EVA
ז  /נ 18.08.1944
בלועזית
ארץ לידה:
BRATISLAVA
צ'כוסלובקיה
שם פרטי ושם נעורים של האם:
מרגרט שי
בלועזית
ארץ המגורים:
BRATISLAVA
צ'כוסלובקיה

מקצוע לפני המלחמה:

חבר בארגון או בתנועה:

מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ(:
ברטיסלבה ,צ'כוסלובקיה
במידה והיית בגטו ,ציין את שמו
במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז ,ציין את שמו
מקום השחרור:

במידה והיית במחנה עקורים ,ציין את שמו

מקומות/מחנות בדרך לארץ:

תאריך השחרור:
מאי 1945
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?

שנת עליה:
1949

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:
גלילה

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

נולדתי באוגוסט  1944בברטיסלבה שבצ'כוסלובקיה ,הצעירה מבין שני ילדים.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
את סיפור המלחמה אני מספרת על פי עדותה של אמי.
במוצאי יום הכיפורים ,שנת  , 1944נודע שתהיה אקציה גדולה בעיר.
אמי הכניסה את אחי ואותי לעגלה ובמקום לעמוד ולחכות בתור שיאספו אותה היא הלכה כמחצית השעה ברגל עד לבונקר
שעבורו שילמה כמה ימים קודם לכן.
בבונקר שהו באותו הזמן עוד כ 15 -יהודים  .נשארנו שם עד ליום השביעי של פסח .כולנו בחדר אחד.
לא היה לנו אוכל ,אמי המשיכה להניק אותי וכך ניצלתי.
אבי ,שהיה חלק מהזמן באותו הבונקר ,נאלץ לעזוב לבונקר אחר.
רוב בני משפחתם של הורי ניספו בשואה.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
לאחר המלחמה נולד אחי הצעיר ,נשארנו בברטיסלבה עד ליוני .1949

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
עם עלייתנו ארצה הועברנו למעברה בבית-ליד למשך כשמונה חודשים.
לאחר מכן העבירו אותנו לבית עולים בגבעת שאול בירושלים .אמי חלתה בטיפוס ואושפזה בבידוד בבית החולים שערי צדק
ואותנו,הילדים ,שלחו למשפחות עד להחלמתה.
עברנו להתגורר בירושלים ,שם למדתי ועבדתי עד צאתי לגמלאות.
נישאתי לאברהם דוד ,נולדו לנו חמישה ילדים  .כיום כולם נשואים ויש לנו נכדים.

ירושלים .יוני 2012
עריכה :עדי מלכא

