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דף נופל: 1מסמך   
אתר יזכור משרד הביטחון: מקור  

מקום לידה ותאריך  , שמות הוריו: חסר
 עליה מדויקים



דף נופל נוסף של חנן: 2מסמך   
יד הלוחם היהודיאתר : מקור  



"גליל" באוניהמתוך רשימת עולים : 3מסמך   
הארכיון הציוני:  מקור  

 
 

גליל  באוניהברשימת העולים 
:מופיע 03/08/1936בתאריך   

הנס מאירהיים  
גרטרוד מאירהיים  



עם אשתו" גליל" באוניהעלה לארץ . של חנן העליהכרטיס : 4מסמך   
הציוניהארכיון : מקור  

מאירהייםהאנס  :שם  
פועל :מקצוע  

25בת , גרטרוד: בת משפחה נלווית  

אתר נוסטלגיה אונליין:מקור, 40-חיפה שנות ה  



תעודת ההתאזרחות של חנן – מאיירהיםתיק הגירה של הנס מסמכים מתוך : 5מסמך   
ארכיון המדינה: מקור  



המשך תעודת ההתאזרחות של חנן – מאיירהיםתיק הגירה של הנס מתוך המשך מסמכים : 6מסמך   
ארכיון המדינה: מקור  



תעודת הגירושין של מרים וחנן – מאיירהיםתיק הגירה של הנס מסמכים מתוך : 7מסמך   
ארכיון המדינה: מקור  

 .הנישואים של מרים וחנן היו פיקטיביים לצורך העלייה ארצה
 לארץ הם התגרשולאחר שהגיעו 

 



מציאת שמו הלועזי ומידע על גירושיו: 8מסמך   
בישראל גנאלוגי העמותה למחקר  -    IGRA   : מקור

:שם פרטי  
חנן הנס   Hanan hans 

 
: שם משפחה  

מאירהיים  Meyerheim 
 
 

תאריך מסמך  
20.2.1939 :הגירושים  

 
: בת הזוג  

 mriam מרים
  
 



מאירהייםמציאת עץ משפחה של חנן : 9מסמך   

MyHeritage מקור:  

-לידה  
גרמניה, בברלין 16.2.1915  

 
-פטירה  

ישראל , בעין חרוד 8.1.1944  
 

-אבא  

Benno  
 

-אמא  

Nany (Gorzelanczyk) 

 
-אישה  

Gertrud  
 

 
 



אביו של חנן מתוך עץ המשפחה -מאירהייםמידע על בונו : 10מסמך   
MyHeritage : מקור   

-לידה  

  Massow ,Germany 16.4.1880 
 

-פטירה  
גרמניה, בברלין 9.1925  

 
-(של חנן אמא)אישה ראשונה   

Nany Gorzelanczyk 
26.3.1914 -תאריך נישואין  

 
Olga Meyer   -אישה שניה 

1925אחרי  -תאריך נישואין  

-(סבא של חנן)אבא   
Julius Jacob 

Meyerheim 

 (1845-1920)  
 

סבתא של ) אמא
-(חנן  

Caecilie (Lina) 

(born Nehab) 

(1852-1920) 



עץ המשפחה של חנן: 11מסמך   

Geni   אתר: מקור

:הוריו של חנן  
מאירהייםבונו   

לבית   ונני
 גורזלנסיק



  מקורה של המשפחה: 12מסמך 
.מוזיאון ההיסטוריה של יהודי פולין: מקור  

 Maszew הוא מהעיר, משפחתו של חנן, מאירהייםמשפחת מקור 
 



עץ המשפחה המורחב של חנן: 13מסמך   

     Paul Cheifitz באדיבות: מקור



ריינאךלבית  גרטרודמרים " אשתו"סיפורה של : 14מסמך   

MyHeritage מקור :  

  גרטרודמרים 
נישאה חנן  
 מאירהיים



Hans Meyerheim חנן  רשימת מגורשים מברלין ובה סבא רבא של : 15מסמך   

:מקור רשימת מגורשים מברלין לפי כתובות  

ויקיפדיה: מקור, 1940ברלין   



הודעות הפטירה מהצבא הבריטי והרב הצבאי  -מאיירהיםשל הנס מסמכים :  16,17מסמך   
ארכיון עין חרוד: מקור  

הנני מצטער מאוד להודיעכם כי חברנו  "
  כתוצאנל מת השבוע "ז מאירהםהחייל חנן 

"מתאונת דרכים טרגית  

. 1938 חרודקיבוץ עין   
אונליין נוסטגיהאתר : מקור  



ALEPPO   ציון קיברו של חנן ב: 18מסמך  

רשומות של הצבא הבריטי: מקור   

H. Meyerheim  8 .1 .1944 



  ובו אזכור על חנן, עלון קיבוץ עין חרוד: 19מסמך 
:מקור אתר העיתונות ההיסטורית  

אונליין נוסטגיהאתר : מקור 30-שנות ה חרודקיבוץ עין   



חרודעין   חוברת הזיכרון שהוציא הקיבוץ: 20מסמך    
198150: מספר פריט, "יד טבנקין"אתר , דפוס הקיבוץ המאוחד, ו"תש חרודאתר הספרייה הלאומית עין : מקור   

: מאירהייםהמידע אודות המקרה בו נהרג חנן   
,  בניותרהכביש אינו רחב .....איננו מאירהייםחנן "

הנהג נסע במהירות ..בדיוק בשביל שתי מכוניות
מוקטנת אבל אוטו המשא שבא מולם נסע  

חנן שישב בקצה נזרק הרחק ...במהירות גדולה
"ומת  



חרודעין   הזיכרון שהוציא הקיבוץחוברת מתוך  המשך: 21מסמך    
198150: מספר פריט, "יד טבנקין"אתר , דפוס הקיבוץ המאוחד, ו"תש חרודאתר הספרייה הלאומית עין : מקור   

:מאירהייםעל חנן  הזכרונותמתוך   
 

ולפניך קם , די להעיף עין עליו"...
איש המכונה  . מאירהייםלתחייה 

איש העבודה שבה שקע ובה ראה 
.חיים  

בעלי אופי מיוחד , רק יחידי סגולה
הם האנשים שיודעים להתבלט  

אולם בין אלה , בחברה גדולה
שבתוך החברה הגדולה הם בטלים 

בשישים וכמעט שאין מרגישים  
חשיבותם רבה בחברה . בהם

מצומצמת יותר ובפרט כשאתה חי 
אחד . איתם בנסיבות מיוחדות

..."מאירהייםמאלה היה   



stolpersteine אבן  

  -נגף

stolpersteine   -נגףאבן  

, עד קטן-היא למעשה גל 

אנדרטה פרטית לקורבן שואה  

.  שהיה קשור למקום בו הונחה

האנדרטאות הצנועות הללו  

 1,900-פזורות כיום ביותר מ

על  . כפרים וערים ברחבי גרמניה

סנטימטרים רבועים  100

,  באופן צנוע רק השם מצויינים

תאריך הלידה ותאריך ונסיבות  

עבד , מותו של הקורבן שהתגורר

 או למד באותה כתובת

(ynet המידע באדיבות אתר )   



מאירהייםפאול , אבן נגף לדוד של חנן: 22מסמך   
ברלין -נגף אבני : מקור  


