
 

  "ְ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
  דן  אברהמי

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

     Nizrad  ניזרד  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   יתבלועז
      Andrei 12.1.1942 נ / ז     אנדרי  

  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
La Marsa  תוניס   פרבר בתוניס–לה מרסה 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  קמיל  שרל

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

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
     La Marsa  תוניס   פרבר בתוניס–לה מרסה 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  פרבר בתוניס–לה מרסה 

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 5.1943 מרסהה ל

  ?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
  ימרסי 1956  מרידיאן

  
  
  

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


 

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

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים ,  ושם בדויזהות בדויהבמסתור 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
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

היה מקרה שרצו להרוג את אבא שלי מפני שהיה לנו על . עלינו כל הזמןאיימו והגרמנים נכנסו לתוך הבית השתלטו על הדירה 
 .הדודבן הגג משהו שסנוור את המטוסים והם חשבו שאנחנו רוצים לסמן למטוסי האויב משהו ובסוף התברר שזה היה 

 אותו בעליית הגג החבאנו! מי שצייר את זה ימות היום: בן דוד צייר קריקטורה של היטלר והם תפסו את הציור ואמרואותו 
 . שבועות עד שהצלחנו להוציא מהגרמנים את הציור כדי שלא תהיה להם הוכחה3לתקופה של בביתנו 
 . חודשים של פחד ואימה6עברנו 

  

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

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

 שנמצא ליד קיבוץ "הודיות" לאחר מכן עברתי למוסד .שמו אותי בכפר נוער כפר אליהו ליד גדרהו 1956עליתי לארץ בשנת 
. 1964ההורים נשארו בתוניס עד . המצב הכלכלי היה קשהו הקליטה הייתה קשה .בכפרי נוערחד בירוכזו כל בני הנוער . לביא

ל " עשיתי מכינה קדם צבאית בחיל החימוש והתגייסתי לצה1960בשנת  .הם שלחו אותנו הילדים לארץ לפי סדר הגילאים
 1964-ב. יה מאוד קשה הייתי לבדה, כשהשתחררתי שכרתי דירה בתל אביב. 1963לתקופת שירות של שנתיים וחצי עד 
 .  עבדנו עד גיל הפנסיה ופרשנו.  ילדים3נולדו לנו  .התחתנתי וקבענו את ביתנו בירושלים

  
  
  

  אלי פרוכטר: ראיון
  2010יוני . ירושלים

  
  קרן אלמוג: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



