
 

  "ְ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
  פישל  יונגמן

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

     Yungman  יונגמן  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   ועזיתבל

      Fischel  22.1.1921 נ / ז     פישל  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Lodz יןלפו  'לודז 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  חיה בירנהולץ  יואל

  ):  לפני המלחמהנשואה /תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
     Lodz  פולין  'לודז 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
 בית ספר יסודי                                   

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  'לודז

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  בוכנוואלד, אושוויץ, וזןר גרוס, ויטנברג, ףליבהו, פורטגרנ

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 11.4.1945 בוכנוואלד

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  צרפת, הולנד 1950  עצמאות

  
  
  

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(

 .אני למדתי בבית ספר יסודי. עולתםמאפייה בבהיתה להורים .  גרה איתנווסבתא,  אחים4 היינו ,'זגרנו אני ומשפחתי בלוד
  .ינו משפחה נורמטיביתיה
  

  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

לאחר מכן הועברתי למחנות עבודה שם עסקתי .  כחצי שנהשם שהינו, בעירגטו לו הועברנ 1940ובשנת ' זהגרמנים הגיעו ללוד
 1943בשנת . בויטנברג שברתי רגל ושכבתי חצי שנה בבית חולים יהודי בברלין. תחקלאות ועוד עבודות אחרו, בסבלות

בצעדת הובלתי מאושוויץ . 1945באושוויץ שהיתי במשך שנתיים עד ינואר . הועברתי לאושוויץ שם הועסקתי בכל מיני עבודות
  .שם שוחררתי, לדאהעבירו אותי לבוכנווומשם  רוזן-מוות למחנות גרוס

  

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

בהולנד עבדתי . 1946בשנת משם עברתי להולנד . באמברג ובקולנסבאך, לאחר המלחמה נשארתי בגרמניה בניצר ביירן
נו שבועיים בדרך עברנו בצרפת שם שהי. עצמאות ה ישראל באוניי עליתי לארץ1950בשנת . 1948סטיל עד קבמפעל ט

  לאחר מכן הפלגנו לחיפה. במחנה של הסוכנות
  

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

שירתתי בצבא שנה . התחלתי לעבוד ולאחר זמן קצר התגייסתי לצבא. יבכשהגעתי לארץ גרתי אצל קרובי משפחה בתל אב
, עבדתי במאפייה.  נכדים4יש לי .  ילדים2 התחתנתי והבאתי לעולם 1955בשנת . 49וחצי ושירות מילואים עשיתי עד גיל 

 ומאז ועד היום אני גר 1982גרתי ברמת גן עד שנת . 80 וחזרתי לעבוד כפנסיונר עד גיל 65בגיל פרשתי  .סטילקטבין ויבנב
  .בכפר סבא

  
  
  

  תמיר רטנבך: ראיון
  2009אוגוסט . כפר סבא

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



