
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                     

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  לוי  :שם משפחה

  
   סוזי:שם פרטי

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

         ה'סמדג :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Smadja בלועזית
                                                                                   

 :שם נעורים

:       מין                   סוזי       :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Suzi בלועזית
נ/    ז                                       

 :לידה תאריך
25.1.1932  

   תוניסיה:ארץ לידה  תוניס   ): מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית
                                                                                                   

   נואל:של האב שם פרטי   נינט חלימי:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                              תוניס:      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  יה תוניס:ארץ המגורים                           בלועזית

                     
 

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

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

       ?  אילו ומתי? ת בגטאותהאם היי
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :                                                                       מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

 ?השם המחנ? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
Mediterane 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  1957 :עליה שנת

  
  

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(

בגיל חמש . אמי הייתה עקרת בית, אבי עבד בדפוס והיה גם עיתונאי. עד גיל חמש הייתי בבית. בעיר תוניס, נולדתי בתוניסיה
  .היינו ארבעה אחים וארבע אחיות. בבית ספר לרי ארגו' התחלתי כיתה א

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, שמעצר וגירו: 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 
בתחילת . כלים יקרים ועוד,  תכשיטים- החיילים חיפשו חפצים יקרים. הייתי אז בת שבע, במלחמה אני זוכרת שנכנסו אלינו הביתה

  .במהלך המלחמה נולדו עוד שניים, המלחמה היינו ששה ילדים
ל אזרחים לרבות כיסוי הוא פיקד ע. אבא שלי היה מחוץ לבית במהלך המלחמה והוא שימש כחייל עבור השלטונות הצרפתיים

  .כיבוי אורות והגנה נגד הפצצות, חלונות בנייר
  .בערב הוציאו אותו. כדי שהגרמנים לא ייקחו אותו למחנה עבודה, וכל יום במהלך המלחמה החביאו אותו בבוידעם, 14אחי היה בן 

אני זוכרת שלא היה אוכל ואמא . פצץהרבה פעמים הבית שלנו הו. אני זוכרת הרבה צפירות כנראה בעקבות התקפות של מטוסים
  .הייתה הולכת בבוקר ועומדת בתור לקבל מוצרי יסוד

אבל , הוא הלך לחפש את היהלומים. סבי החביא יהלומים בביתו. גרמנים השתלטו על ביתם של סבי וסבתי והם באו לגור איתנו
  .הבית נהרס והפך לעיי חורבות

  

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

  .אחרי המלחמה למדתי תפירה וגזירה בבית ספר מקצועי
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
, עברנו לבאר שבע. היינו בקיבוץ כחצי שנה.  ושם התחתנו1957באנו לקיבוץ נגבה בשנת .  עליתי לארץ עם בעלי לעתיד24גיל ב

  .גרנו בכמה שכונות בעיר,  עברנו לירושלים1962בשנת . 'לשכונת משק עזר ומשם עברנו לשיכון ד
  

 


	                                          "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 



