
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  יוחנן  טברסקי

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

     Twersky  טברסקי  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Jochanan 1.1.1925 נ / ז     יוחנן 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Vienna אוסטריה  וינה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 פרידה קטן  יעקב יוסף
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Vienna אוסטריה  וינה 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :ההמלחממקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
 13ס תיכון דגוט "בי                                   

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
   אנגליה, סטר'לונדון ומנצ

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  אנגליה 1949  נגבה

  

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(

   .אוסטריה" המזרחי"  נשיא ואבי היה רב 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, נות וצעדות מוותמח, 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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

בליל הבדולח  ".רצח"קיבלתי מכות העובדה שאבי היה איש חשוב בשל  . ת הנאצים לווינה הייתי בן שלוש עשרהבזמן כניס
קרעתי רק את הכו אותי חזק יותר כדי שאקרע ספרים . דרשו ממני לקרוע ספרי קודש אך לא הייתי מסוגללביתנו ופרצו 

רצתי וניסתי לכבות את השריפה . ו עליהם דלק ושרפו אותםשפכ, מהחלון בכעסזרקו  ,את הספריםלקחו הנאצים אז  הכריכות
לקחנו מה .  ובבית הכנסתביתנובבנוסף הם גם שרפו רהיטים . והצלחתי להציל חלק מהם ועד היום יש בביתי ספר אחד

  .שמנו בהם את הספרים שניצלו כדי לשלוח אותם לישראלועשינו מהם ארגזים , שנשאר
עברתי מגורים , באנגליה. אנגליהבלגיה ומשם ללית לא ברחתי בצורה בלתי לג1939וביוני י "אחרי התבגרותי הצטרפתי ללח

  ".יץבל"הבתים הופצצו מספר פעמים על ידי מטוסים במשום שמספר פעמים 
.  

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

כמו כן עסקתי בפעילות .  החולהועזרתי לאימי האלמנה, התפרנסתי ממתן שיעורים. י"למדתי בישיבות והייתי פעיל בלחבלונדון 
  .בשלב זה יכולנו אימי ואני לעלות ארצה. במוסדות יהודיים ציוניים עד תום מלחמת העולם השנייה וסיום המנדט הבריטי 

  
  רץי על חייך  בא/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  . כ בממשלת ישראל בירושלים"ל ואח"התגייסתי לצה

  

 


	                                         "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 



