
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  אוזן  :שם משפחה
  

  מרדכי :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

         אוזן:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

   :שם נעורים

   בלועזית                                                     מרדכי   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
15.3.1932  

    ): מחוז, ישוב( ידהמקום ל
                                                              

  בלועזית
                                                           

  תוניסיה :ארץ לידה
 

  )חנינה(חנה  :שם פרטי ושם נעורים של האם  )מוריס(משה  :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  תוניסיה :ארץ המגורים                                          בלועזית 
  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/ההשכל

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

 1943  :תאריך השחרור

   ?)קוםציין מ(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  
 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1948 :עליה שנת  צרפת ואיטליה :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  ירדנה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .אבי היה תופר). חנינה(וחנה ) מוריס(וגרתי בתוניסיה עם הוריי משה  1932בשנת נולדתי 

  

  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/יחההשתתפות בבר, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  .מדי פעם ברח כדי לטפל בסבי, אבי היה בעבודה. התחבאנו בבית וחיינו בפחד מהגרמנים
  .הם ירו במנעול ופרצו פנימהו, אבי לא פתח להם, יום אחד דפקו הגרמנים בדלת

  . לא יכולנו לישון. וכל הזמן שמענו את המשאיות והרכבים, גרנו ליד הכביש הראשי
 .אחרי כמה זמן אבי התיידד עם אחד הגרמנים. היו כמה פעמים שאבי ישב במשאית והגרמנים איימו עליו באקדח מוצמד לרקה

  .הוא תפר לו דרגה למדים

  

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

  . 1943שוחררנו באוגוסט 

  .בדרך עברתי בצרפת ואיטליה, עליתי ארצה 1948בשנת 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, ו תרבותיתעילות ציבורית אפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

הגעתי . עברתי לעין כרם בירושלים ועשיתי טירונות. התגייסתי לצבא והגעתי לבסיס קליטה. היישר מהאוניה הגעתי לבית ליד
  .לחמתי בכל מלחמות ישראל ועשיתי שירות מילואים .לדרגת רב סמל

  .כיום אני נשוי עם ילדים

  

  

  

  יעל בן ארי: ראיון
  2009נובמבר . ההרצלי

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


