
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  מסעודה      :שם פרטי  אנה'ז     :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

         סופר: משפחה לפני המלחמה או בתקופתהשם 
                                              

                    Sofer  בלועזית

  פורטונה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                            

:                     מין                                 Fortuna בלועזית
 קבהנ 

    1933   :לידה תאריך

  סימרדום :לידה עיר
                                                              

  תוניס :ארץ לידה                                        Tunis בלועזית
 

  :של האב שם פרטי
  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                   סימרדום: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  תוניס :ארץ המגורים                        Tunis בלועזית

 
   :המלחמהמקצוע לפני   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

         
                         

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  ,   תוניס, סימרדום): ארץ, מחוז, ישוב( מגורים בתקופת המלחמהמקומות 
                                                                         

                                        
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                            
                                                                                           

      ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                           

                                                   תוניס, סימרדום  :מקום  השחרור
 
 

 1943:  תאריך השחרור
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים
 

  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
 
 
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
 :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון
לאבי הייתה חנות של  .מבין האחים שלישיתאני ה ,אחים 10היינו חיים יחד  ,של כל בן אדםלפני המלחמה החיים היו כמו 

 ,שיהיה ממה לחיות כדי ,בשביל להביא סחורה ולמכור אותה )עיר מחוץ לתוניס( רבה'היתה יוצאת מתוניס לג ואמי, עופות
  .תה הדומיננטית בביתיאימי הי". מרנשנואר"בצרפתית זה נקרא 

 המצב הכלכלי .ומכינה לחם היא הייתה טוחנת את החיטה בעזרת שתי אבנים ,אימי היתה עושה לחם מחיטהאני זוכרת ש

כאשר  .מוצאים שהיינוהיינו מאלתרים קבקבים מעץ ו, לא היו לי נעליים. מבחינת ביגוד והנעלה גם, בילדותי היה מאד קשה
אז הייתי מכינה  .ולאימי לא היה כסף לקנות לי ,לי תחתונים ביקשתי מאימי שתקנה) 14-15 הייתי כבר בת( הגעתי לגיל בגרות

  .תחתונים מהציפיות של הכריות

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

תנועות /פעילות ותפקידים ביודנראט, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

; לא יהודי סייע באופן משמעותי להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/שתתפות בבריחהה, פרטיזנים/מחתרת/נוער

  ): אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה

  
בגלל  .אם האור היה דלוק והגרמנים היו מבחינים בכך הבית היה נופל בידיהם ,אני זוכרת שהיה אסור להדליק אור בלילה

היינו הולכים לרחוב להביא  ,אם היה צריך מים. היינו עושים את זה בשירותים ולא במטבח ,אם היינו רוצים לבשל ,תנאים אותם
 .אני זוכרת שאחי הבכור היה מכין בובות משוקולד בשביל למכור ולהרוויח קצת כסף .מים ובתוך הבתים לא היכי , דליי מים

  .ואחי התחיל לבכות כמו ילד קטן ,דורכים עליהוהופכים את הסחורה ו ,הגרמנים היו באים
לא רחוק מביתי  .אז הערבים היו מלשינים שאנו יהודים ,אם היו באים גרמניםכי  ,לא היינו יכולים לצאת מהבתים 16:00משעה 

לא היה ו ולהיינו במצב של רעב גד .מי שהיה נכנס לא היה יוצא בחיים ,לשםלא היינו מעזים להיכנס  .הייתה שכונה של ערבים
  .קיבל מכות מהגרמנים עד שנהיה פוזל בעינופעם אחי  .כמו אנשים מסכנים ,אני זוכרת רק המון פחד. מה ללבוש

לפתע . כל רגעבלירות עמדו ו ,להרוג אותנוהם רצו  ,הגרמנים הגיעו אל מול הבתים שלנו וכיוונו תותחים ,ביום שישי אחד
ולזרוק דברים  ,מישהו מאחד הבתים התחיל לצעוק. להבין שהם הולכים למותאנשים התחילו  ,התרחשה מהומה גדולה

הענן  .לפתע הופיע ענן שחור גדול בשמייםו, כי חשבו שהולכים להרוג אותם ,אנשים זרקו את כל הבישול של השבת. ןמהחלו
  .ווכך ניצלנ ,ברחווהגרמנים הבחינו בבואם של האנגלים ו, סימן את בואם של המטוסים האנגלים

  

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

הייתי טבחית ו, אני עבדתי בשביל לפרנס את המשפחה ,בצרפת ".תיאודור הרצל"בסוף המלחמה לקחו אותנו לצרפת באונייה 
היו פעמים שהייתי מגיעה למצב  .משפחהבשביל ה הביתהככה הייתי מביאה אוכל ו, אוכל ולא כסףהייתי מקבלת . במסעדה
שלקחו את כל הילדים הקטנים והטיסו אותם  ,בצרפת היה מקרה .בשביל שיהיה למשפחתי מה לאכול ,לגנוב אוכל שנאלצתי

סיפור מאד היה זה . והמטוס השני התרסק ורק ילד אחד שרד את ההתרסקות ,אחותי הקטנההיתה באחד המטוסים  .לנורווגיה
  .חזרהב את אחותיקיבלנו  ,שעלינו לארץכ, מאוחר יותר .וגם היום אנשים מכירים את הסיפור ,ידוע בזמנו

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ המשפח, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

בעלה של אחותי הגדולה סידר לי לעבוד  ,בצפת" מרכזי"עבדתי בבית מלון  17בגיל . כשעלינו לארץ וחצי 16הייתי כבר בת 
העבודה  .מלון מרכזי לבעלי אותושהיו שייכים  ,ובחורף הייתי עובדת בבתי מלון בטבריה ,בקיץ הייתי עובדת במלון מרכזי .שם

 7יש לנו ו ,שנה 20היום אנחנו פרודים כבר . נחסיהתחתנתי עם פ 17בגיל  .אוכל לחייליםבמטבח להכין בעיקר היתה  ישל
אני קיבלתי קשה מאד  .כאשר אני רואה בטלוויזיה משהו על השואה או על גרמניה והנאצים,אני נכנסת לפחדעד היום  .ילדים

  .שנותר בי גם לאחר העלייה לארץ ,זה בעצם כתם לכל החיים. את כל מה שעברתי בשואה

  
  

 



 

 עדותשמסרה את המסעודה נפטרה כמה שבועות לאחר . איבון הבת ל ידימצורף מכתב שנשלח ע •

  .ונכדתה כתבה את המכתב שזכה לאהדה רבה

  

 

 

 

 

 

 

  עדי ביטון: ראיון

 2013אוגוסט , ת יםקרי


