
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מיסטריל :שם משפחה

  

  מרגריט  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            ללוש  :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Lalush  

  מרגרט  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Margaret                                          

: מין

                    זכר

 

  1931 :לידהשנת 

 

    אריאנה  :עיר לידה

  

       בלועזית
Ariana                                           

  טוניס  :ארץ לידה

 
  אליהו  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

   לואיזה אשכנזי :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    אריאנה : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Ariana 

  טוניס  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה תיכונית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                    אריאנה  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1949 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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                                                                                                                                         

אבי היה סנדלר ואמי הייתה עקרת , בנות ושני הוריי 3שבעה אחים ו, עשרה נפשותלמשפחה המונה  1931נולדתי בטוניס בשנת 

  .הייתי מאוד מקובלת בחברה,ס יהודי"ס אליאנס שהיה ביה"למדתי בביה. בית והייתה אישה חרוצה מאוד

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

מ צפונית לעיר הבירה טוניס בליבו של מישור הגובל "ק 4שוכנת כ ( "אריאנה"אני זוכרת שהגרמנים הגיעו אלי העיירה שלנו 

הוא פורה מאוד ובעל אקלים , אזור זה עשיר במים. בלגונת מלח בצפון במפרץ טוניס בים התיכון בדרום, בגבעות ממערב

העיירה מבלי שיכולנו לקחו אותו אל קצה השני של , תן להם את שירותוילקחו את אבי מכיוון שהם רצו סנדלר שי .) נוח ונעים

וכשהיו מסיימים היו נותנים לאמי , החיילים הגרמנים היו מגיעים אל בית אמי לאכול והיו מביאים איתם את המצרכים,לראות אותו

  .הפכו את ביתנו למין חדר אוכל לחיילים גרמנים,נשיקה במצח ועוזבים
  

כל זמן תקופת .תנורמאלילביתנו ונחזור לחיות כמשפחה החיים המשיכו על סדר היום ורק רציתי שהכול יעבור ואבי יחזור 

סביבנו תמיד היו טנקים של הגרמנים שסבבו , המלחמה ההתנהלות מבחינת הגרמנים הייתה רגילה ולא התנהגו אלינו באכזריות
ים וכל לאחר תשעה חודשים מרגע שנכנסו הגרמנים אל העיירה ביום אחד פשוט נעלמו החיילים הגרמנ. את כל העיירה כולה

  . ליתארכבי המלחמה והחליפו אותם החיילים האנגלים ומרגע זה אבי חזר אל הבית וחזרנו לחיות כמשפחה נורמ

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

  .התחלנו לדבר על עלייה 1949-החיים חזרו לשגרה אחרי המלחמה וב

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

שהוכרו לנו על אמי ואחי הקטנים עלו לחוד ואני והיתר פוזרנו אצל משפחות אומנה ,התחילה עלייה של המשפחה  1949בשנת 

  ,אבל זרמנו וחיינו את החיים,ההתאקלמות בארץ הייתה לא קלה .וכשהגענו לארץ שמו אותנו בעיר רחובות,ידי הסוכנות היהודית

  .בטירונות תמיד עשיתי שמח והמפקדים והחיילים אהבו אותי מאוד,ל "תי בחטיבת הנחושיר 1953התגייסתי לצבא בשנת 

סיימתי את הקורס בהצלחה ועברתי להדרכה בבסיס , י והודיעה לי כי אני יוצאת לקורס מפקדיםיום אחד המפקדת שלי באה אלי

  .שם קיבלתי כיתה של טירונים ועשיתי להם חיים קשים 80מחנה 

  

השכונה הייתה קשת יום לא היה חשמל , גרנו בחולון בשכונת מולדת 1958את בעלי הכרתי כשהלכתי לסרט בקולנוע והתחתנו ב

נינים והשישי  5,נכדים 17,לאחר מספר שנים עברנו אל העיר אור יהודה ויש לי ארבעה ילדים ,ים היו במצב רעועומים והבת

  .בדרך

 

  2013נובמבר , אור  יהודה :ראיון

  


