
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       

  

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

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  כהן

   :שם פרטי

  פנינה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  טרבלסי

  בלועזית

Trabelsi 
  :עוריםנשם 

 יעקותה
      :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  עקותהי

   בלועזית

Iakoth 
:                     מין

 נ/ ז    
   :לידה תאריך

03/06/1940 

     ): מחוז, ישוב( מקום לידה
  טוניסיה

   בלועזית

Tunisia 
  :ארץ לידה

 טוניס
    :של האב שם פרטי

  ששי
  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 קיאטר

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

  :  של האישה שם נעורים
 יעקותה

                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  טוניס

  בלועזית

Tunis 
  :ארץ המגורים

  טוניס

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
 טוניס

   לא    ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  לא?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :                                                                     מקום  השחרור

 
   :תאריך השחרור

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

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  צרפת

   :עליה שנת
1948  

 

   :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  ונייהא



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

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

  

ועלוש  שלמה, עזרא, בתקופת המלחמה האחים שלי יוסףבטוניס עיר הבירה של טוניסיה שם גם גדלתי  1940נולדתי בשנת 

לא הייתי חברה בארגון כלשהו והיינו .י הנאצים ועבדו עבודות פרך אצל הגרמנים"וגם גיסי דוד בעלה של אחותי נתפסו ע

  .מכונסים כל הזמן רק המשפחה פחדנו נורא

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , הות בדויה ושם בדויזבמסתור 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

  .ות שהיו וההפצצות היינו יורדים לתעלות שנחפרו למצוא מסתור ולהינצלאנחנו שהיינו בבית בטוניס בזמן האזעק

אחים שלי שם חיינו אצל  2אבא לקח אותנו לכפר ערבי את אמא ואותי ו .לא היה לנו מים לשתות  וגם אוכל לא היה כמעט בכלל

אוכלת את הדורה שזה בעצם  בגלל שלא היה לנו מה לאכול הייתי .משפחה ערבית היה להם בית גדול והם גידלו שם יונים

לימים התברר לי  .היו ימים שהתעלפתי מרוב רעב ואם המשפחה הערבייה נתנה לי לאכול פיתה .האוכל של היונים ומזה חייתי

  .שהדם בגופי ממש הפך לדם של יונים בגלל הדורה שאכלתי שם

  

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

  

עלינו לארץ דרך צרפת באוניית משא שם  נסענו ללא תנאים והגענו לישראל הושיבו אותנו בפרדס חנה שם חיינו  1948בשנת 

  .עד שכבשו את העיר רמלה עברנו תקופה לחיפה ומשם לרמלה

  

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

  

לימים  .ימים 10-15מהם מתו בגילאים של  4ילדים  7יהודה כהן גם הוא ניצול שואה ונולדו לנו עם התחתנתי  1959בשנת 

 1גרים בטבריה ו 2ילדים  3כיום יש לנו  .ת לא שרדו פשוטהתברר לנו שזה בגלל הדורה שאכלתי בתקופת המלחמה התינוקו

  .מתגוררים בטבריה .מהם סובל מאפילפסיה ופיגור שכלי קשה גם כן מהדורה שאכלתי 1בקריית שמונה 

  

  2014פברואר , טבריה, רותם ביטון: ראיון

 


