
  

  "ְ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
   ויקטור:שם פרטי   ברנס:שם משפחה

  תקופתההשואה ובפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Barnes           |                            ברנס:  המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  06.05.1931 :לידה נ /  ז    Viktor      |                                ויקטור:  המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                            מקום לידה                                   
  Misurata         |                                     מיזוראטה):  מחוז, ישוב(

   לוב:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  רות זנזורי:נעורים של האם  שלמה:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Misurata              |                            מיזוראטה):  מחוז, ישוב(

   לוב:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה  שנה אחת בבית ספר: מלחמהלפני ה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
                                          .מיזוראטה ואחר כך נאלצנו לברוח למקום אחר ולהסתתר בבית של ערבים):    ארץ,מחוז, ישוב(

   ?                                                                                   אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                

                                                          
  ?   אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                      
                                                                                                        

                                                                        מיזוראטה:  מקום  השחרור
 

 1942תאריך השחרור  

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

  מחנות/מקומות  שנת  : שם האנייה
   מיזוראטה וטריפולי:בדרך לארץ 1951: העליה  אם עלה (

    גלילה          )בדרך הים
 

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(

נאלצנו כל ערב לצאת מהבית ולהסתתר . ואחרי שנת לימודים הופסקו לימודיי'  הלכתי לכיתה א1936בשנת . 1931נולדתי בשנת 
אבי , 6כשהייתי בן , 1937בשנת . כדי שהוריי יוכלו להגיע לעבודה, כל יום חזרנו לעיר מגוריי. במקומות שבהם לא היו הפצצות

ולבסוף אבי נאלץ , זה נמשך במשך שנתיים. מ ברגל כדי להסתתר אצל הערבים" ק3יכים ללכת כל יום היינו צר. עבד במכס בנמל
  .מכיון שכעת הגרמנים חיפשו יהודים, הערבים הציעו לו לברוח. לעזוב את מקום עבודתו עקב היותו יהודי

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, וותמחנות וצעדות מ, 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 
. נאלצנו לברוח מהעיר ולהסתתר אצל ערבים. ודים בעלי נתינות צרפתית שהגרמנים עתידים לקחת אותםנאמר ליה, כשנפלה צרפת

ולכן נאלצנו להשאר במקום אחר , האנגלים פוצצו את עיר מגוריי. הפרנסה של הבית התערערה כי אבי נאלץ להפסיק את עבודתו
. וחשו שחייבים לו טובה על כל הטוב שעשה עבורם,  אבי אצל אנשים שעבדו אצל1942הסתתרנו עד שנת . במסתור אצל ערבים

אבי היה נתין צרפתי ונרדף . לא פה ולא שם, הרגשתי נווד, במשך שש שנים התרוצצתי ממקופ למקום עם הוריי בפחד מהגרמנים
  .אני הסתובבתי יחף כי לא היה לנו כסף לקנות נעליים". חי- מת"הוא הרגיש כ. י הגרמנים"כל הזמן ע

כולל תקרת , הכול נשדד.  כשחזרנו גילינו שהבית הרוס לחלוטין. חזרנו לעיר מיזוראטה והתחלנו את חיינו מחדש1942בשנת 
וכל הילדים ,  התחלתי שוב ללמוד בבית כנסת אבל לא ידעתי קרוא וכתוב11 בגיל .אף אחד לא פיצה אותנו על מה שעברנו. העץ

 הקהילה שלח אלינו הביתה  דודי שהיה ראש, אחרי שבוע שלא הגעתי ללימודים. נפגעתי מאוד וברחתי מבית הכנסת. צחקו עליי
  . ימים חזרתי ללמוד בבית הכנסת והייתי לתלמיד מצטיין10אחרי . רב שילמד אותי

  

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

המאורעות היו עקב מאורעות שקרו . עקב עליית מעמד הערבים לעומת היהודים,  היו מאורעות בין היהודים לערבים1945בשנת 
  .בארץ ישראל באותה תקופה

הם היו חיילי הבריגדה . היה לנו מזל שחיילים יהודים בריטים לימדו אותנו עברית. היהודים בלוב חיכו להזדמנות לברוח משם
  .וגרמו לנו לאהוב את ארץ ישראל, הם לימדו אותנו גם להשתמש בנשק ואיך להסתתר, היהודית

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .שם כבר הייתה כל משפחתנו, שם עברנו לשדה עוזיההיינו שם שבוע ומ.  והגענו לשער עליה1951עלינו לארץ בשנת 

  . נכדים ונינה אחת בדרך14,  ילדים5יש לנו 
  . וזכיתי גם בעובד מצטיין1956-1996בשנים " סולל בונה"בארץ עבדתי ב
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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 



