
 

  "ְ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
  שלום  כהן

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

     Cohen  כהן  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

     Charl 18/1/1931 נ / ז     שרל 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Sousse טוניס  סוס 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

  ליאןלי  
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

   Sousse        טוניס  סוס 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהבר בארגוןח
                                  סוחר  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 טוניס הבירה, סוס

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 7.5.1943 סטוני

  ?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
   1956  ירושלים

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, מודיםילדות ולי, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 ומשרדים סחורה בכדי לאחסן את הניםשכר מחסאבא שם , וניסט לעיר עברנו מצרפת ולצורך כך ביגודשיווק ללאבא היה זיכיון 
  במרכז המסחרי בשוק

  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
   ):ועצותמ למרכז ברית האווקואציה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

נכנס קצין גרמני עם ליווי למשרד של אבא ודורש לקחת את : יש תמונה שלא עוזבת אותי. 1942-לטוניס בהגרמנים הגיעו 
הקצין הגרמני שלף אקדח וכיוון .  בדלתראבא רצה להתחמק וענה שהשולחן גדול מדי ולא עוב. מחדר הקבלההמפואר שולחן ה

נבהלתי מאוד ורצתי אל אבא וביקשתי ממנו שייתן לו ,  שהייתי נוכח,אני"  את השולחן או שאני יורה בךתוציא": אל אבי ואמר
הקצין קיבל את ההסבר והשולחן הוצא דרך . אבא הסביר שוב לקצין כי השולחן הוכנס למשרד רק דרך החלון.  את השולחן

  . החלון והוחרם
  .פעמיים באותו מקום וניצלנו בנס הופצצנו , גרנו מול קולנוע שהיה מקור להפצצות

   .נולא פתחהסתתרנו ואך כדי לקחת אותנו הגרמנים היו באים לבתינו ודופקים בדלת 
ואבא הזמין אותו לאכול עם המשפחה שאכלה ארוחת , ן גרמנייזכור לי מקרה שלקראת סיום המלחמה בא למשרד של אבא קצ

  . לשם מה הגיע עד ששכחכ"ונהנה כהגרמני הסכים . שבת בחדר סמוך
 -  נודע לנו שהגרמנים הכינו מחנה השמדה ליד טוניס הבירה .אמריקאים ושחררו אותנו יום שבת נכנסו ה1943 במאי 7-ב
  .המחלמה הסתיימה לפני שהספיקו לשלוח אותנו לשםובנס  -בל גלוד'בג
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, רה הביתההשחרור וחז: ציוני דרך(

  .דודתי עברה לבאר שבע,  בצפתהתמקמהחלק מהמשפחה , התבססנו בארץ במרץ, 56עלינו ארצה בשנת 
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 בשנת ,לאחר מכן .עבדתי בבית חרושתשם  ,א ולקיסריה" ת,לאחר מכן עברנו לחולון .דבחדר אחרנו בבת ים שישה חודשים ג

  .עבדתי בהכנת מכתבים שם,  עברנו להתגורר בנתניה65
  .אחישל  ו בנינו דירה בעזרת85בשנת שד ע ,שנים רבות גרנו בשכירות ועברנו דירה פעמים רבות

   .לא קיבלתי תנאים של שכירגם צמאי ולכן עהייתי , קיבלתי משכורת לא גבוהה ,לא היה קל כלכלית
  .מבחינה חברתית היה טובאך 

  .אשתי סבלה מבעיות בריאות
  

  . בנתניהעובד כיוםי יבנאחד מ .צ"תגוררת בראשלומ מורה יבתו, י שירתו בצבאישני בנ
  . מבני הגדול7יש לי עוד נכדה בת  .באוניברסיטה לומדות צבא ומבתי הבכורה סיימושלושת הנכדות 

  

 


	                                         "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 



