
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                        
  

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

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 ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  זווילי   :שם משפחה
  

  ריימונד    :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ידה והשאלה אינה נוגעת אלייךבמ                                  

            :שם משפחה איתו נולדתי

                                            

                                              בלועזית
  
 

  :שם פרטי איתו נולדתי
      ריימונד                                                

   בלועזית
                     

Raymond                     

:                     מין

 נ   
  : שנת לידה

1933 

 Nabeul     בלועזית  נאבל :  עיר לידה
                                           

  תוניסיה  :ארץ לידה
 

  ושםפרטי  חדד : שם פרטי ושם משפחה של האב

  

  רחל: של האם נעורים שם

 
                                     תוניסיה, נאבל :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

              
 Tunisia   בלועזית

                                         

  תוניסיה  :ארץ המגורים
 

  יסודי : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה ,תיכון, יסודי(

  

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :חבר בארגון או בתנועה
  )  בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 )     שם העיר או האזור ושם הארץ(

       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 

   בלועזית
                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                         תוניסיה               :             המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

  )גרמניה ואיטליה, ים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליט(

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
1950  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, ת הספרבי, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         
חיינו בנאבל שבטוניס בקהילה  .אני הייתי הקטנה מבין הילדים. בנות ושתי,בנים שלושה, הוריי -במשפחה  שבע נפשותהיינו 

  .למדתי בבית ספר מעורב עם המקומייםאני . לאבי היה בית קפה מצליח ואימי הייתה עקרת בית. יהודית ענפה
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, תמחנות וצעדות מוו, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

היה אסור עלינו לצאת מהבתים . כך שהפסקתי ללמוד ,זרקו את כל היהודים מבתי הספר. כשפרצה המלחמה 7הייתי בת 

. ולקחו אותו למחנה עבודה, החרימו לאבי את בית הקפה. אסרו עלינו לקנות סחורה בחנויות של מקומיים. בערב 5אחר ל

עם לאכול כדי לאכול היינו טוחנים חיטה אצל סבתי עם אבני ריחיים כדי שיהיה קצת לחם . כמובן שלא היה מה לאכול בבית

  .וישבתי כל הלילה לתפור אותם לנעליים, בית ישנות של סבתי מצאתי נעלי אני .לא היו לנו נעליים לנעול. מים
היינו מתחבאים בארונות הבית כדי , כל פעם שהגרמנים היו עוברים ברחובות. היו לי פחדים נוראים וסיוטים על בסיס יומיומי

מכים בהם , ישנים אני זוכרת איך שראיתי במו עיני את הגרמנים לוקחים את האחים שלי מהמיטה בעודם. שלא יזיקו לנו

  ". עבודה, עבודה"וצועקים להם 
הרבה בנות . בד בצבע שחור לבן קשור סביב היד –הגרמנים הכריחו כל יהודי ויהודי להסתובב עם סימן היכר שהוא יהודי 

  .אך אני לא רציתי לאכול טרף ולכן לא הסכמתי, בסביבה התחבאו במנזר המקומי
אבי ושלושת  ,ד לאחר מכןימ. הם חילקו ממתקים וביסקוויטים לילדים. שמחנו בבואםו, 1944שנת בהאנגלים נכנסו לתוניס 

  .עדיין חיינו בפחד תמידי שמא יחזרו הגרמניםאבל , אחיי חזרו הביתה
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  
שימש בעבר זה היה מקום ש," קונדרנס" שנקרא שם שהינו במקום מחסהו, נסענו לפריז. החלטנו לעלות לישראל 1950שנת ב

  .לאחר חודשיים עלינו לאוניה והפלגנו לישראל. בתנאים מאוד קשיםהיינו ושוב , אותנו בביתניםשיכנו . מחנה של הגרמנים
  

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

  ):לדורות הבאים
  

שזכינו על כך האושר היה גדול , התחלנו לנשק את הרצפה, שירדנו מהאוניה לאדמת ישראלכ. עם האוניה הגענו לנמל חיפה

נישאתי לבחור , 17כשהייתי בת , חודשים השישלאחר  .שהינו אצל אחי שעלה לישראל שנה לפנינובהתחלה  .להיות בישראל

במשך עבדתי . ומאז אני ללא בן זוג, שנים התגרשתי חמשלאחר . בנות שתיבנים ו שני ,םילדי ארבעהילדתי  .שאבי שידך לי
  .שנה כעוזרת גננת בלוד שלושים

   .נכדים עשר הארבעה ילדים ושלוש, ה זיכיתי למשפחה גדולה"ב. היום אני גרה במודיעין
  

  

  הילה פבר: ראיון        

  2013יוני , מודיעין        


