
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  יחיאל  הירשברג

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

                                                                                             הירשברג 
:       מין   בלועזית    :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

ז                                         12.06.1926 נ /                                                            מיכאל יחיאל 
    : לידהעיר  :ארץ לידה   בלועזית

 Emden Ost Frisland    גרמניה                                                             מדןא 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 דינה עמרם  אשר
                                          :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

EMDAN-LEER            לר, מדןא  גרמניה                   
 

, תיכון, יסודי (:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                     ):אוניברסיטה

  יסודי
  

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

                                                                                                                
  :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

         לר גטו 
                                                                                                                                                      

                                                                                               ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :            מקום  השחרור
             

 

 :תאריך השחרור

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים ( האנייהשם
  1939 
  
  

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(

  .מי עקרת ביתאבי היה מורה ומנהל בית הספר היהודי בעיר וא, 1926מדן שבגרמניה בשנת אנולדתי 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/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךמעותיבאופן משסייע 

הושעה אבי מתפקידו בגלל תורת הגע ולאחר שבית משפט גרמני זיכה אותו הוא הוחזר לנהל את בית הספר 1935בשנת 
  .היהודי בעיר לער שבצפון גרמניה

אסרו עלינו . ו לגשת לבית הכנסת בעיר לראותו עולה בלהבותונאלצנ, הרסו הנאצים את ביתנו, יל הבדולחבל ,1938בשנת 
אפשר לקחת , אל תבכה, ילדי"אמי אחזה אותי בידה ואמרה לי . אני זוכר שביכיתי למראה האיום, 12הייתי בן .לכבות את האש

  ".'לנו הכל אבל לא את האמונה בה
  .סנהאוזן למשך כמה שבועותקאבי ואחי נשלחו למחנה הריכוז זא

  .שלחתי בעזרת הצלב האדום דרך האלפים לאיטליה ומשם לארץ ישראלאני נ
 הם הועברו לאושוויץ ושם 1944בסוף שנת .  ילדות יהודיות43אמי לקחה עמה ,  נשלחו הוריי לטרזינשטט15.09.1942 -ב

  .ניספו
  

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

  .כשהגעתי לארץ התגוררתי עם סבתי וסבי שעלו כשנתיים לפניי

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

  .נישאתי בארץ ונולדו לנו שבעה ילדים
  .נפל בלבנון, 19יותו בן בה,בני 

  .הם נישאו והקימו משפחות לתפארת, שאר ילדי מתגוררים בארץ
  
  

 

 


	                                        "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 



