
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  אברהם :שם פרטי  פרץ :שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
   Peretz                   |                       פרץ:      המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

  בלועזיתשם פרטי לפני                                                            תאריך:      מין
  25/2/1931 :לידה   ז      Avraham                                           |אברהם:    המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
 Mednin                                                             |מדנין):  מחוז, ישוב(

  תוניסיה :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 חדד שושנה :נעורים של האם מנו :של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

              |                            מדנין):          מחוז, ישוב(

 תוניסיה :ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :                    או בתנועה   נגר:          המלחמה ס יסודי'     בי: לפני המלחמה

                               מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                    
                                                   רבה'ג, מדנין):                          ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                     מחנה עבודה במדנין?    אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                   רבה'ג    :  מקום  השחרור

 
  1944  :תאריך השחרור

  חזרת לאחר /לאן עברת                                 האם שהית במחנה 
 מדנין   ?)ציין מקום(השחרור     רבה'ג           ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1957 :העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים

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


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

  . שנלקח מאיתנו יותר מאוחרצברנו רכוש רב . נו גרה במדנין ועסקה במסחרכל משפחת
  

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ךציוני דר(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמרית האווקואציה למרכז ב/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
כשלא יכולנו לסבול ברחנו ממדנין . אני למדתי שם כשש שנים אך נאלצתי להפסיק ללמוד עקב הצקותיהם של הערבים והגרמנים

 .וחיינו מחוץ לעיר תחת כיפת השמיים
 של במדנין כילד סבלתי מאוד מהצקות. שזה אי ששייך לתוניסיה, רבה'לאחר מספר חודשים נאלצנו גם משם לברוח ונסענו לג

רבה לא הגיע 'בג. מקור, תוך כדי הבריחה סבלנו מאוד מרעב. כל פעם ניצלתי בנס ממוות.הערבים שהלשינו לגרמנים שאני יהודי 
וכן נאלצנו למסור להם את כל מה שהיה לנו אחרי . ואם לא אז יהרגו את כולם, ג זהב" ק50הגרמנים דרשו מכל היהודים . השקט

מפציצים ,  שמענו את המטוסים חולפים בשמיים–רבה התנהלה מעין מלחמה 'זמן שהותנו בגכל . שהרוב נשדד מאיתנו בדרך
  .ומפחידים אותנו ללא הרף

  

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

 עלינו לארץ על מנת לבנות חיים חדשים 1957 -וב, מנסים ללקק את הפצעים,  שנים10חיינו שם , סיום המלחמה חזרנו למדניןעם 
  .כאן
  

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

וגרנו בדירה של , הגענו לבית שאן ואחרי שנה עברנו לחיפה. בתי הבכורה שושנה וסבתא שלי, אישתי,  אני1957 -עלינו ארצה ב
.  ילדים במספר7נולדו לי , גרעבדתי כנ, חיי משפחתיאת לאט לאט התחלתי לבנות את חיי ו. 1948 - כבר בארץנו שהגיעה לאחות
  .ברחוב בן יהודהוהיום , משם לרחוב יפו בחיפה, ואדי סאליב עברנו לדירה ביותר מאוחר

  .ולפני שנה נולדה לי נינה ראשונה, הקמתי משפחה לתפארת, בישראלנכון להיום אחרי הרבה קשיים 
  

 


	                                          "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 



