
 

  "ְ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

  יהודה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  כהן

  בלועזית
Cohen 

   :שם נעורים
 יהודה

     :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  גינוס

   ועזיתבל

Ginos 
:                     מין

 נ/ ז    
   :לידה תאריך

1942 
    ): מחוז, ישוב( מקום לידה

  בקטוין -טוניס  
                                                              

   בלועזית

Tunis - Bktoin 
  :ארץ לידה

 טוניס

   :של האב שם פרטי
  מעתוק

  :האם שם פרטי ושם נעורים של
 טויטה

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

  :  של האישה שם נעורים
 יעקותה

                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  הטוניסי

  בלועזית
Tunisia 

  :ארץ המגורים
  טוניס

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/ההשכל

                                 
  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                                                           
 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? במחנה עקורים האם שהית

  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  מטוניס לפריז ומשם למרסיי בצרפת

   :עליה שנת
1949 

   :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  עצמאות



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

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

 
למדתי אצל רבנים והוגי דת לימודי תורה . בנות 2בנים ו 3ילדים  5באב להורים מעתוק וטויטה ' ב 1942אני נולדתי בשנת 

רוב . לא היו חברים היינו חיים לבדנו רק המשפחה. תי ספר או מוסדות שניתן ללמוד בהםלא היה במקום שגדלתי ב .וקודש

 .המשפחות היו ערביות
  

  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/רתנועות נוע/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

משפחות ערביות  נאלצנו להתחבא אצל .נולדתי בטוניס אני ומשפחתי סבלנו מרדיפות הנאצים שחיפשו יהודים גם בטוניס

הם  .בערים אחרות שהיו קרובות לבית שלנו הם הכירו אותנו דרך סבא שלי שהיה סוחר איתם בבקר ובצאן שהיה מגדל

הסתירו אותנו בדירות שלהם אמא הלבישה אותנו בבגדים המסורתיים שלהם על מנת להסתיר אותנו ולהקשות על הנאצים 

 .שלא יבינו שמדובר ביהודים
  

היה קר  .ו הגרמנים לחיפושים אחר היהודים נאלצנו לברוח מהם לכיוון ההרים והמערות שהיו בסמוך לכפר שלנויום אחד הגיע

לא היו מקורות מים והעובש שהצטבר על . מאוד ולא היה אוכל ואכלנו עשבים ומה שגדל בסמוך למערות סבלנו ממש מרעב 

  .היום אני סובל ממנה ודלקות פרקיםקירות המערה גרם לי לחולי ולתופעות של נזלת כרונית שעד 

  

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

  

גם שם סבלנו  .דמדתי בכיתה א כששמו אותנו במעברות בחדרה בתנאים קשים מאול "עצמאות"הגענו לארץ באונייה  7בגיל 

עשיתי  .לאחר תקופה אני זוכר שעברנו לעין הוד ומשם למושב צרופה. את המעברות באותה תקופה שאפיינומקור וממחלות 

  . עם אישתי פנינה שגם היא ניצולת שואה וסבלה מרדיפות הנאצים 1959התחתנתי בשנת . צבא בגבעתי

  

אוכל שהיו מאכילים בו  –בגלל שפינה בתקופת המלחמה אכלה את הדורה  5-10מהם נפטרו בגילאים של  4ילדים  7נולדו לנו 

  .בקריית שמונה 1מתגוררים בטבריה ו 2ילדים  3כיום יש לנו  .את היונים וסבלה מזיהום בדם שעליו ידענו רק מאוחר יותר

  .קשה שעברתי הייתי מושבניק בצרופה ועבדתי בחקלאות בשטחים אותם עיבדתי ולטבריה הגענו לאחר תאונת עבודה

  

 2014פברואר , טבריה, רותם ביטון: ראיון


