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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  חייט

   :שם פרטי

  אידה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  סיינוף

                                              בלועזית
Seinof  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  אידה

   בלועזית
 Ida                                         

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1930 
  :  עיר לידה

  טוניס

       בלועזית
 Tunis                                          

  :ארץ לידה

 טוניס 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  י סיינוף 'פראג

  :האםשם פרטי ושם נעורים של 

 קמיל
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  טוניס

   בלועזית
Tunis 

  :ארץ המגורים

 טוניס
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

  :או בתנועה בארגוןחבר 
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  טוניס :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                       :חופשיהמקום בו נודע לך כי הנך אדם 

 טוניס 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 

  

  :עליה שנת

  

1956 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "ירושלים"אוניית 



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

מדי .ואימא טיפלה בבית ) אבא היה סוחר זהב(ההורים התפרנסו מצריפת זהב, אחות וההורים, אחים 2, נפשות בבית 4היינו 

ושני האחים שלי שהיו יותר גדולים ממני עבדו עם אבא והמצב 13כיתות הייתי בגיל  12בוקר היינו הולכים לבית הספר ולמדתי 

  .נו כל המשפחה יחד את החגים עם כל השכונה יחד בלי פחדים ומחשבותהיינו משפחה דתית חגג. הכלכלי היה טוב

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, ו במסתורהאנשים שהיו בסביבתך בגטו א ,או בהתנגדות בריחהב

  

והתחבאנו . כאשר הגרמנים נכנסו לעירה שלנו בטוניס אנחנו האחים וההורים ישר ברחנו לעיירה בשם קורווה 1943בשנת 

בית שהיה של אחד הערבים בכפר שקיבל אותנו ושמר עלינו החיים לא היו קלים היינו מתחבאים כל –משפחות  6במבנה אחד 
אבי נלקח עי הגרמנים הוא . רחובות ושהיו רואים יהודים  היו לוקחים אותםהזמן מהגרמנים בגלל שהם היו מסתובבים כל הזמן ב

תמיד חשב איך להגן עלינו ובאחד הפעמים -אבי סבל מאוד-היה עובד בפרך מדי יום היה חוזר הביתה עם סימני מכות וסבל רב

אני הייתי האחות . יים ונוכל לברוחאני זוכרת שביקש ממני לחפש סולר שכאשר הגרמנים רק יחשבו לגעת בנו נזרוק עליהם לעינ

מהשכנים היינו מבקשים סוכר . כל הזמן ניסו להלשין עלינו בגלל זה היינו מתחבאים כל הזמן. הקטנה והייתי נשארת עם אמי

זו הייתה תקופה ארוכה של הפצצות ושל לחימה רבה הבית שלנו נהרס לגמרי ולא . ולפעמים גם קמח על מנת שנוכל להכין אוכל

לאן לחזור כשברחנו הבית הצלחנו לקחת קצת בגדים לא יותר מזה הרבה משפחות ביצעו הפלות על מנת שהילדים לא  היה

אנחנו היינו מקבלים הרבה עזרה מהערבים ונס גדול שקרה לנו ממש לפני סוף המלחמה נתפסנו עי הגרמנים והיינו . יסבלו

ביום שבת פרצו האיטלקים וחילצו . יו למולנו ועמדנו בתור למשרפהאני זוכרת שזה היה יום חמישי התנורים כבר ה. כלואים

  . אנחנו חזרנו לכפר- כשהאיטלקים נכנסו הגרמנים ברחו. בזיכרוני תמיד מראות שילדים נתפסים עי הגרמנים והיו נרצחים. אותנו
  

    :ועל החיים בארץי על קורותיך מתום המלחמה /אנא ספר

חזרנו לכפר שלנו ממנו לא נשאר כלום אני ואחי והוריי מצאנו בקתה קטנה ושם התחלנו להשתקם אבי שהיה מתפרנס מצריפה 

עם השנים הכרתי בחור שלימים נהייה . פתח מחדש את החנות ואחיי עבדו איתו אני לא חזרתי ללימודים מרוב פחדים ומחשבות

בטוניס ילדתי . אני טיפלתי בילדים והמצב החל להיות טוב. לי התפרנס מחייטותהקמנו משפחה ובע. בעלי ששי והתחתנו בטוניס

גרנו עם ההורים ובשנת - נשארנו כל המשפחה יחד גם לאחר שהתחתנתי. ארבעה ילדים והמשכנו את המסורת כמשפחה דתית

הכול היה בשקט על . ייה לארץהתחיל להיות קשה עם הערבים והחלטנו אני ובעלי שאנחנו עולים לארץ והתחלנו תהליך על 1955

המשפחה . והעבירו אותנו לעפולה. בצפת היה קשה וביקשנו לעבור מצפת. עלינו לארץ 1956בשנת . מנת שהערבים לא יידעו

ילדים ובעלי עבד בחקלאות ובניין  4שנה עלו לארץ גם הם והתחברנו מחדש בארץ נולדו לי עוד  20שלי נשארה בטוניס ולאחר 
  . נינים שיחיו 30נכדים  26היום אנחנו גרים בעפולה יש לי . אני טיפלתי בילדים. עד שנכנס לעבוד בתנובה ומזה התפרנסנו

  . הגענו לארץ אני בעלי והילדים באונייה ירושלים הגענו לנמל חיפה שם קיבלו אותנו ושמו אותנו בצפת שלושה חודשים

  

  

  


