
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  זאוי :שם משפחה
  

  )ברטה(בייה  :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

         ברמי:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Barhmi בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Baiha בלועזית                                                     בייה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

  1.1.1932 :לידה תאריך

  תוניס  ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Tunis בלועזית
                                                           

  תוניסיה :ארץ לידה
 

  ססייה מימוני :שם פרטי ושם נעורים של האם  סעיד :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                     לגולט:     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  תוניסיה :ארץ המגורים                                     Lagolt     בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  
 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1954 :עליה שנת  מרסיי :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  ארצה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  ןנא לכתוב בגוף ראשו                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
האבא סעיד היה סוחר . ולמדתי בבית ספר עממי כשהתחילה המלחמה 7הייתי בת . לפני המלחמה גרתי בלגולט שבתוניס

  . 6-ופורטונה בת ה 16-את אחותי נינט בת ה, בגדים והאמא הייתה עקרת בית וגידלה אותי

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, וצעדות מוות מחנות, 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 
. עקב מהומות של הערבים שהתנכלו למשפחה ולכלל היהודים באזור בו גרנו, ברחה המשפחה לתוניסבזמן המלחמה 

. כתוצאה מאותו פגז נפגעתי ברגל ויש לי רסיסים עד היום. המשפחה הגיעה לתוניס ופגז פגע באמא ססיה שנהרגה על המקום

  .ת ורדיפות של הערביםבכל תקופת המלחמה ברחנו וניסינו למצוא מחסה ממקום למקום עקב הפגזו
  

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

החלטנו לעלות לארץ ועלינו באוניית  1954בשנת . אבי התחתן שוב וגידל את הבנות. כאשר הסתיימה המלחמה חזרנו ללגולט

  .לארץ" רצהא"

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
ועברתי עם בעלי לקרובים ) התחתנתי לפני עלייתי ארצה(אני הייתי נשואה . כאשר הגענו לארץ הגענו קודם כל לבית שאן

, אורה, זהבה, אליהו: ילדים 6כ נולדו עוד "נולד בננו הבכור דוד ואח 1955בשנת . ברנו לוד ושכרנו דירהלאחר מכן ע. בירושלים
אני עבדתי במשק בית . 2001שם עבד עד שנפטר בשנת . בעלי אברהם התחיל לעבוד בתעשייה צבאית. שלום, ישראל, אלכס

  . וכמו כן גידלתי את ילדי, ועזרתי לאברהם בפרנסת המשפחה
  

  
  

  2009אוגוסט . לוד

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


