
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  )הנס(חנניה:שם פרטי  טויטש: שם משפחה

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

   בלועזית                                                    טויטש    שם משפחה לפני 
 eutsch T                           :                המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   2/12/1926 תאריך  בלועזית                                                              הנסשם פרטי לפני
 לידה נ / ז    Hans|:                                                המלחמה או בתקופתה

   בלועזית קרלסרוהה                                                                        מקום 
 Karlsruhe|):                                                              מחוז, ישוב(

  גרמניה :ארץ לידה

  אלברט שם פרטי  ני ארפלד'גשם פרטי ושם 
 : של האםנעורים :של האב

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

  בלועזית                                                         קרלסוהה  מקום מגורים קבוע 
  Karlsruhe                                       לפני המלחמה              

 |):                                                   מחוז, ישוב(

 גרמניה :ארץ המגורים

   תלמידתואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

  .מעון נוער יהודי הצרפת ושוויץ," החופשית"מחנות בצרפת ,) גרמניה(קרלסרוההקומות מגורים בתקופת המלחמה   מ
 ):                                                                            ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                  ?                                                                אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
 camp de GURS, camp de RIVESALTES"  החופשית" –צרפת ?  אילו ומתי? האם היית במחנות

 
       

                                                                                                  
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

  camp de RIVESALTES :מקום  השחרור
 

תאריך השחרור  
22/05/1942 

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


  שהית האם   פליט בשוויץ, מעון נוער יהודי בצרפתחזרת /לאן עברת
 ?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים

  camp de RIVESALTES מחנות/קומותמ  שנת  EDEVOUR: שם האנייה
  :בדרך לארץ 1948: העליה  אם עלה (

 )בדרך הים  

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

  .ילד תלמיד במשפחה יהודית גרמנית
  . נשלח אבי הצעיר לאנגליה לקינדר טרנספורט1939בקיץ 

   .22/10/1940עד ) גרמניה( גרתי עם הורי בקרלסרוהה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  ל קורותיך בזמן המלחמה י ע/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, בכפייה הגירה/בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  . גרתי בגרמניה22/10/1940עד 
   במחנות 22/5/1942 גורשו כל יהודי מדינות בגרמניה לצרפת של וישי  עד 22/10/1940ב 

  .בצרפת) OSE( במעון נוער יהודי 1943עד מרץ 
  .1948עד לעלייתי ארצה ב . כפליט – לשוויץ שם שהייתי 1943הגעתי במרץ ) OSEׂ(בסיעו של ארגון זה

   . הורי הועברו ממחנה בצרפת לאושוויץ1942יצומן שבקיץ 
  

  



  

  

  

  

  

  

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

  

  
 י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: דרךציוני (
  .ל " קצין קבע בצה1970- 1948 

  . מנהל בתפקידים שונים במשרד לקליטת עלייה1970-1991
  .טלקיתמנהל קרן היסוד המערבית המאוחדת לישראל בשוויץ דוברת הגרמנית והאי: בחופשה ללא תשלום1973-1976
  .של משרד האוצר) מגדל שלום" (לשכה לפיצויים"  עבודה חלקית  ב 1992-2000

  " אבל אין זמן–לגמלאי יש פנאי  "100% גמלאי 2001מ 
  )מוראה בגימלאות, אישתי ילידת הארץ( התחתנתי 1955ב 

  .ומאז אנו חיים באושר רב
  משפחה מאושרת .  נכדים8 בנות ובן ו 2

  ר במעדון רוטרי רמת גן שנה הייתי חב20משך כ 
  . שעות שבועיות40לעיתים עד ) במדים כחולים ועם כל הסמכויות והחובות של שוטר( שנה הייתי שוטר תנועה מתנדב16משך כ 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

 


	                                          "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 



