
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול
  

  .איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד מפורסםבאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  סילם :שם משפחה

  

  חנה:שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  סילם :איתו נולדתישם משפחה 

  

 sillam  :בלועזית
  

 
  חנה :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Hana: בלועזית
 

נקב:מין

  ה 

  

  1940:לידהשנת 

 

  סוס:  עיר לידה

  

 Sausse: בלועזית
 

  טוניסיה :ארץ לידה

 
  משה ינאי :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אסתר  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  סוס: מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  

 Sausse: בלועזית
 

  טוניסיה :ארץ המגורים

 
  לא:תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  לא:המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

עליית  :או בתנועה חבר בארגון

  הנוער המזרחי
  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  .טוניסיה -סוס: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )ושם הארץשם העיר או האזור (

 
  לא: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  לא: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

 בלועזית
  

  סוס:המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1945:  תאריך השחרור

 
  לא: ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר (
  

 

עלו  1948סוס ובלאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  .לארץ

  



 

  .לא: ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנתעליה

1948  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  .יורק -פן  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
  

. הערבים הזמינו אותנו לבית שלהם ששימש כמפלט עד שהמלחמה נגמרה. אבא שלי היה צורף זהב והיה עובד עם ערבים

. את אבא לא ראינו בכלל בזמן המלחמה כי הוא היה במחנה עבודה. לאמא שלי היו שישה ילדים ושלושה מהם מתו בגיל שנה

  . וגדלנו שם עם אמא והאחים שנותרו

  

הבית שלנו לא היה מבוסס וכל מה שאמא יכלה לעשות עבורנו . ים ושלושה אחיות ולאבא גם היו אחיותלאמא היו ארבעה אח

אמא שלי הייתה טבחית מקצועית והייתה . הייתה הבלבוסטה והאבא היה רגוע אמא שלי.  היא עשתה וגידלה אותנו לבדה

כולם היו דתיים והלכו לבית הכנסת וחגגנו את כל החגים . מאכל מסורתי, מכינה פשטידה שהיא עשויה מחזה עוף וביצים

  .היהודיים כולל האוכל המסורתי

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, וצעדות מוותמחנות , גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  
  

על יד ואתם ברחתם למסתור לכפרים  1943- הגרמנים הגיעו ב. לא היה בבית ואמא הייתה צריכה לדאוג לילדים אבי

האנגלים . ושם התחבאנו תקופה ארוכה עד שהאנגלים כבשו את סוס והבריחו את הגרמנים) כפר(כלה כבירא –sausse(סוס

הם היו , קיבלנו יפה את האנגלים. הפציצו את סוס ואז הגרמנים ברחו בעקבות זאת והם עזרו לנו לחזור לבתינו בסוס

היה מכין להם קישוטים , אבא שלי עבד עם הערבים. קום וחיינו שם בשלוםבעיקר נעזרנו בערבים תושבי המ. המושיעים שלנו

  ). היה צורף(הערך ההון של הערבים היה נמדד בזהב ואבא הכין עבורם. לרגליים מזהב

  

העשירים היהודים עזרו . הייתה קהילה תוניס שעזרה אחד לשני. היו גם יהודים שעזרו לאבא שלי ואבא שלי לימד אותו צורפות

צרפתים .העשירים היהודים היו תורמים לצדקה. אבא היה אוסף את התרומות והיו מחתנים ועושים חגיגות לעניים. םלעניי

הייתי מאוד קטנה וחיינו לא היו רעים מאוד או שאינני . שבאו מצרפת שלטו בטוניס ועזרו להילחם בגרמנים יחד עם האנגלים

  .כ"זוכרת כ

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

הגענו בזמן שהיה עצרת האומות שישראל קיבלה .  של בנות בלבד' קולג. 7הייתי באזור גיל ', וב' כיתות א בשתי למדתי 

    .מחנה עולים, חנה- וכשהלה קרה הגענו לפרדס. חיכינו להצהרה על הקמת מדינה יהודית. עצמאות

  

לאחר מכן . מחנה קליטה שסיפק לנו אוכל ותנאי מחייה קיומיים, שם היינו בבודינאר. צרפת - למארסיי הגענו מטוניס באונייה

חוץ מהאח הגדול שהיה בהכשרה חקלאית והוא עלה , כל המשפחה עלתה ביחד. יורק לארץ ישראל החדשה-ןפ עלינו באוניית

היא שבארץ זו מדינה יהודית . אמא הייתה פטריוטית מאוד ורצתה לעלות לארץ רק אבא שלי לא רצה.  ר מאוחר לארץיות

  .וכדאי לנו להיות פה

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  
  

פה . חשתי שמחה וגעגועים רבים לטוניסיה. ים- כשהגעתי לפה הסוכנות היהודית שמה אותנו בלוד בבית ספר וחלק בבת

הייתה תחושה . בשבת לא נוסעים והייתה הרגשה שכולם דתיים ושומרים מצוות ואין חילוניים ולכן התגעגעתי למדינת האם

ומצרכים בסיסיים אבל אמא שלי עבדה את הגינה של הבית וגדלה  לא היה חלב, עברנו את תקופת הצנע. כללית של ביטחון

  . תרנגולות בלול וככה לאט המשפחה התחילה להתפתח מהדברים הפשוטים

  

בפרקינסון ולא יכול היה לעבוד ) 1950(50אבא שלי חלה בגיל . אמא שלי הייתה מאוד חרוצה ומכלום הייתה עושה לנו דברים

שם היו רק ). עליית הנוער –בית ספר חקלאי של הפועל המזרחי (ת"ובגלל זה העבירו אותי לפוגם אמא לא יכולה הייתה לעבוד 

. עבדתי במחנה חולדה. שם גם שילבתי עבודה בחקלאות' שם למדתי עד כיתה ח. עולים חדשים עם בעיות שיש לעולים חדשים

עבדתי בתיאטרון חיפה ובביטוח . תוך שנה וחצי נולד הילד הראשון מתוך שתיים 1958התחתנתי ב.ע"מחנה של גדנ

  .צתה שאלך לצבא ולפיכך לא שירתתי בצבאאמא שלי לא ר. לא הייתה לי השכלה). בתור מנקה(לאומי

  

 .אמא שלי דאגה שאתחתן והיא לא רצתה שאשר לבד. התקבלתי לבית הספר לאחיות הצבאי. 17.5התחתנתי צעירה בגיל  

ני רוצה להעביר לדורות הבאים הוא שתמיד צריך שיהיה תקווה בחיים ושהכל המסר שא. שנים 4.5ואז נולד ילד נוסף אחרי 

אפשר להשיג דברים בלי עזרה . אם רוצים להגיע לאיזה שהוא מעמד אז תמיד להיות בטוחים שניתן להגיע. יהיה בסדר

מאושרת מהמולדת שלי אני ". אם תרצו אין זו אגדה. "ריך לחיות שלמים עם המצבצ. חיצונית ובכוחות עצמך אם רק רוצים

  .ואוהבת את המדינה ומבסוטית מהתנהלות של המנהיגים שלנו

  
  2014פברואר  ,ביאליק – קריית , תומר קינן: ראיון
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