
 

  "ְ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

  אריש :שם משפחה   אדל:שם פרטי
    

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

          עזריה:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Azarya בלועזית  :שם נעורים
          
:       מין  :לידה תאריך   אדל:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Adel יתבלועז

נ/ ז      22.6.1938            
  
  ספקס  ):מחוז, ישוב( מקום לידה        Sfax  בלועזית   תוניסיה:ארץ לידה

    
   סלומון:של האב שם פרטי   רחל אנקרי:שם פרטי ושם נעורים של האם

    
  ):  י המלחמהנשואה לפנ/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                          ספקס:    לפני המלחמה  מגורים קבוע Sfax בלועזית   תוניסיה:ארץ המגורים

          
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהר בארגוןחב
                                    

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                                 תוניסיה:       מקום  השחרור  1945:  השחרורתאריך 
  

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

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  נגבה

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  1956 :עליה שנת
   

  
  
  
  

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


 

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

תה המורחבת הימשפחתי . חגגנו את חגי ישראל, למדנו מי בבית ספר ומי בגן.  ילדים11נולדתי בת חמישית למשפחה בת 
  . ובהובלת דגים לתוניסבמאפיה, בד בכל עבודה אפשרית כדי להתפרנסאבי ע. מגובשת מאוד

  
  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

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה / בריחה; להצלתךבאופן משמעותיסייע 
אבי . ובזמן הפצצות לקחה אותנו אל התעלות להתחבא,  ילדים11אמי נשארה לבדה עם . בפרוץ המלחמה הייתי כבת חמש

לא היו כל . מיםובזמן ההפצצות היינו נתונים תחת פחד ולחץ עצו, התגוררנו בקומה החמישית. נלקח לעבודות עבור הגרמנים
  .חוץ מהתעלות, אמצעי הגנה ומחסה

 

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

אחרי תקופה . בל מעט מזוןועמדנו בתורים ארוכים כדי לק, קיבלנו תלושי מזון. בסוף המלחמה היינו חולים מאוד וחלושים
   .ולא יכל להמשיך לפרנס את המשפחה, ארוכה אבי חזר מהעבודות חולה בצהבת
  ".נגבה"ומשם הפלגנו ארצה באוניית , יצאנו מספקס ונסענו לנאפולי שבאיטליה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ שפחהמ, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
כל מי .  התחתנתי עם בעלי דוד1957בשנת . ומשם נשלחתי  למעברת תרשיחא לשלוש שנים,  הגעתי לנמל חיפה1956בשנת 

בעלי . עבדנו כחקלאים בקרן קימת לישראל ושתלנו עצים. ר" מ35ואני קיבלתי דירה קטנה , שגר בתרשיחא הועבר למעלות
  .התגייס למשטרה

  
  
  
  

  רכי'שושנה צ: ןראיו
  2012מאי , מושב עבדון

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


	                                         "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 



