
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  טל יוסף :שם משפחה
  

   אהרון:שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
             ביזאוי:המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   בלועזית

           Bisawi                                                              
 :שם נעורים

:       מין                       אהרון:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
           Aharon              ז    

 :לידה תאריך
14/11/1937 

   טוניסיה:ארץ לידה       לגולט):מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית
          Lagolet                                                                             

   יוסף:של האב שם פרטי   שמחה:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                  בלועזית
Lagolet                        

                                  לגולט: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   טוניסיה :ארץ המגורים

                     
 

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

  טוניסיה, טוניס  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? ת במחנותהאם היי

                                                                                                                                                                      

                       :                                                  מקום  השחרור
 

 :  תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, יםילדות ולימוד, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  . נפשות בחדר אחד11היינו .  המלחמה התרכזה כל המשפחה בעיר טוניספרצהכש. 3שם גדלתי עד גיל , נולדתי בטוניס בעיר לגולט
  

  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 
בבית מלון מול ביתי . אבי וגיסי נלקחו לעבודות כפייה להכנת הגטאות .בת מזוןיהמלחמה אני ומשפחתי סבלנו מרעב וחיינו מגנבזמן 

ההפגזות היו . חייתי בפחד איום.  מוליעמדושיצאתי מהבית החיילים הגרמנים כמטה שלהם וכל בוקר את ההגרמנים פתחו 
   .ת המצב וניסו לגרום לגרמנים להתנפל עלינוסבלתי מערבים שניצלו א. טראומטיות עבורי

  

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

  . את מקומואבי נפטר בתום המלחמה ואחי הגדול תפס. 16למדתי בבית הספר עד גיל . נו לביתנובתום המלחמה חזר
  

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

התגייסתי . גרנו אצל המשפחה של גיסי. 1948 - לארץ בעלתהלאחת האחיות ש, הגענו לרמלה.  ואחייאחיותי שתיהגעתי לארץ עם 
עבדתי בבית חולים בתור איש אחזקה במשך  . התחתנתי21בגיל , מיד אחרי הצבא. רתתי בהנדסה קרביתש. צי וח16לצבא בגיל 

  . משום שבני עבר תאונת דרכיםיצאתי לפנסיה מוקדמת .מנהל עבודה באינסטלציהכויר ו שנה בחיל הא30עבדתי כמעט .  שניםשבע
  

 


	                                         "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 



