"ְלדֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים .המידע על
קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים
המרכיב את התמונה הרחבה .לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית ,מחקרית וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר
אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון  60שנה למדינת ישראל.
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי נכון להיום
שם פרטי :ניסים

שם משפחה:גז

פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
שמות ומקומות יש לרשום בדפוס -גם בלועזית במקומות המסומנים

שם משפחה
לפני המלחמה |גז
שם פרטי
לפני המלחמה ניסים

בלועזית

Guez

בלועזית Nisim
|

מקום לידה
)ישוב ,מחוז לגולט
שם יצחק
של האב:
שם פרטי של האישה/הבעל Daizy
)אם נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
)ישוב ,מחוז | ,פולין
השכלה/תואר אקדמי
לפני המלחמה :תכונית
מקומות מגורים בזמן מלחמה
)ישוב ,מחוז ,ארץ(:

בלועזית Lagolat

שם נעורים:
תאריך
מין:
לידה_|_ _|_ _ _ _:
ז
1925
ארץ לידה ,תוניס

|

האם היית בגטאות? אילו?

שם פרטי ושם
נעורים של האם אירנה
שם נעורים
של האישה:
ארץ מקום
המגורים :טוניס

בלועזית

מקצוע לפני מסעדן
המלחמה:

לא

האם היית במחנות? אילו? לקחו אותי למחנה עבודה בשם אלינס בשדה התעופה ELAWINA

מקום השחרור

ELAWINA TUNIS

האם שהית במחנה
עקורים? איזה?
מקומות/מחנות  - kunduransמרסי
בדרך לארץ:

תאריך 05/1945
לאן הלכת/חזרת לאחר
השחרור )ציין מקום(?
שם
שנת1948
העליה _ _ _ _:האנייה:עצמאות

נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)נקודות להתייחסות :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
למדתי  10שנים בביה"ס .לאחר בוא הגרמנים הפסיקו את הלימודים.גרנו בלגולט .הייתי דון ז'ואן בתוניס .גרנו ליד הים -דגתי
ושחיתי .משפחתי עברה לצרפת 11 :אחיי עברו לצרפת .מבין אחיי יש  2זוגות תאומים.כמה מאחי נפטרו .אמי נפטרה ונקברה
בפריס.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)נקודות להתייחסות :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,מסתור או זהות בדויה ושם בדוי ,פעילות
ותפקידים ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,השחרור וחזרה
הביתה; האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי סייע משמעותית להצלתך; בריחה/הגירה מאונס ,פינוי/אווקואציה
למרכז ברה"מ(:
בפריצת הגרמנים הבריחו אותנו.קיבלנו דירה בתוניס.תמיד עבדתי במסעדה של הורי .פחדנו מהגרמנים שלקחו את כל רכושנו-
אופני ם ,מכונת תפירה וכו' .היה אלימות ופחד .אחיי היו במחנה עבודה -דיזרטה.

נא ספר/י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה
)נקודות להתייחסות :בריחה ,העפלה וקליטה(:
ב '48עליתי בעזרת הסוכנות .גרנו שבועיים בורסאי שם אכלנו ונחנו.לקחו לנו את הדרכונים ונתנו לנו דרכון פולני .עלינו באניית
עצמאות ארצה .היינו  7ימים באנייה ,בתנאים קשים ,לחם עם עובש -היה חוויה.פגשתי את דייזי ,אשתי לעתיד .ירדנו בחיפה.
לקחו אותנו הסוכנות .ריססו אותנו בדי די טי .מייד התגייסתי לצבא פרטיזני .עברתי לי-ם ,לבקעה במוצב עם גבול ירדן .הייתי
שנתיים בצבא .התחתנתי עם דייזי ,חיתן אותנו רב צבאי בשנת  .'49עברנו לבית במלחה וסידרנו אותו  .היה עיזים ותרנגולות אך
לא מים וחשמל .היינו שומרים במלחה .הסוכנות העבירה אותנו לקריית יובל כי הדירה במלחה הייתה מסוכנת למגורים -מצאו גת
בתחתית הבית ..קטפנו זיתים ,עשינו שמן בעצמנו .נולדו לנו  5ילדים במלחה .כולם נולדו בבי"ח שערי צדק הישן.

נא ספר/י על חייך בארץ
)נקודות להתייחסות :לימודים ,תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה ,דורות המשך
וכו'(:
עבדתי במיני עבודות :קטיף ,וסולל בונה במשך  30שנה בי-ם .יצאתי לפנסיה בגיל  .60עבדתי כשומר ברב מכר ,הייתי אחראי
ירקות ,עבדתי בג'וינט  12שנה כאב בית.
אני מתנדב ביד שרה בתיקון עגלות ,מקלות ועוד .כיום אני מטפל בעצמי.

