
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
   אלברט:שם פרטי    אעידן:שם משפחה

  קופת השואהפרטים אישיים לפני ובת                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                               :שם נעורים
 דןאלברט אעי AIDAN                                       |אעידן:  לפני המלחמה

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי                                                                 
 01|01|1938: לידה נ / ז     ALBERT                                        |אלברט: לפני המלחמה

   בלועזית                         מקום לידה                                        :ארץ לידה
 תוניס  SFAX                                          |ספקס): מחוז, ישוב(

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 )אנרייטה( רבקה :נעורים של האם )ל"ז( דוד :של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
   -: ל האישהש   - ): נשואה לפני המלחמה/אם נשוי(

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע   ארץ מקום
  תוניס:המגורים SFAX                                          |ספקס):  מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 -: המלחמה -: לפני המלחמה

                                                                               מקומות מגורים בזמן מלחמה    
                                                                           ספקס):  ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                    .לא?   אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                       . מחנה גרמני בספקס–מחנה רנדי ?  אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                         .וחררה בידי בנות הבריתת ש–ספקס : השחרורמקום  
 

|_ 5|1943 השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
 .צרפת, מרסיי,  מחנה ארנס?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
,  ספקס– חזרתי לעיר שלי ?)ציין מקום(השחרור 

 .רץמשם לארנס ומשם לא



  מחנות/מקומות  שנת  שם 
 . נגבה:האנייה  . ארנס:בדרך לארץ 1956:העליה

  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  .6כשהמלחמה הגיעה לעיר שלי הייתי בן 

  .סבים+  נפשות 7הייתי בן למשפחה גדולה של 

  .איני זוכר.  נהרג לפני המלחמה או בזמן המלחמה– מאיר –אחד מאחיי 

  .אבי בקושי עבד והחיים היו קשים מאוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , ימסתור או זהות בדויה ושם בדו, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  .בזמן המלחמה הייתי ילד

  .לשם הכניסו רק את היהודים, חנה רנדיאחיי ואני היינו במ, הורי

  .גינון, נגרות,  מטבח–אבא ואמא עבדו בעבודות כפייה 

  ).הגרמנים(היו מקרים שירו והרגו יהודי 

  .ענדנו טלאי צהוב

  .'46למאי ' 45בין נובמבר ) ב"בריטניה וארה(אני זוכר את הפצצות בנות הברית 

  .במשך חצי שנה נמשך הכיבוש

  . החיילים הגרמנים שצעקו עלינואני זוכר את

  . ביניהם בת דודה שלי, י הגרמנים עצמם"י ההפצצות וע" יהודים ויותר מהעיר שלי נהרגו ע10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

  .התיישבנו בעפולה עילית ולאחר מכן בעפולה. חה שלי עם כל המשפ1956 –עליתי ב 

  . לפני כן שהינו במחנה הפליטים ארנס כחודש

  .גרנו באוהלים בתנאים לא פשוטים

  .1959 –התגייסתי ב . 18הייתי בן 

  .כיוון שאחי כבר היו מגוייסים ומיהו היה צריך להישאר בבית לעזור) 21(התגייסתי בגיל מאוחר יחסית 

  .1961 –תי ב השתחרר

  ).הייתי אחראי מחסן( בסיס ציוד –שירתתי במחנה טירה 
  
  . התגייסתי למשטרת ישראל1962 –ב 

  .1988שירתתי במשטרה עד אוקטובר 

  .בוגר קורס סמלים של המשטרה, עבדתי בתור איש חקירות

  . רב סמל מיוחד–ן "יצאתי בדרגת רס

  .כיום אני פנסיונר של משטרת ישראל

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
  .שגרים בעפולה כולם,  ילדים6+ כיום אני גרוש 

  ). בעפולהלשכת התעסוקה( כאיש אבטחה בשירותי התעסוקה 1999 – ל 1989 שנים בין 10עבדתי 

  . שנים לא עובד10 –אני כ 

  .כיום כבר לא. הייתי קצת בהתנדבות במשטרה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


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



