
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   מרים:שם פרטי   ביתון:שם משפחה

  ופתההשואה ובתקפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Soffer                                            |סופר:    המלחמה או בתקופתה

 :ריםשם נעו

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  1932: לידה נ/    ז  Miriam                                            |מרים:    המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                               מקום לידה                                
 Tripoli                                                        |טריפולי):      מחוז, ישוב(

   לוב:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  פורטונה טייב:נעורים של האם  עמוס:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   לפני המלחמהנשואה /תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Tripoli                                                |טריפולי):   מחוז, ישוב(

   לוב:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/כלההש  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה  בית ספר עממי: לפני המלחמה

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

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                           מחנה הסגר בתוניס             
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                  תוניס:        מקום  השחרור
 

 1945תאריך השחרור  

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
  טריפולי?)ציין מקום(השחרור   מחנה הסגר בתוניס?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

   :בדרך לארץ
  

  שנת
 1949: העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 צמאות ע)בדרך הים

http://www.ledorot.gov.il/


  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .פרתואמא הייתה תו, מתווך דירות ובעסקים, אבא היה סוחר. ובשבתות טיילנו על שפת הים, בטריפולי גרנו ליד הים
. אהבתי ללמוד, "מדינה עתיקה"הלכתי לבית ספר יסודי איטלקי . ארבעה נפטרו במלחמה מרעב ומחלות, בבית היינו שמונה ילדים

  .הייתי הבכורה, אחרי שאחותי נפטרה
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , ה ושם בדויזהות בדויבמסתור 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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

, כל הבתים נהרסו. זו הייתה מדינה בחסות איטלקית, ץ את האיטלקים התחילו האנגלים והצרפתים להפצי1940בחג השבועות 
ונכנסו הגרמנים , אחרי שבוע נפסקו ההפצצות. אחת האחיות יצאה נכה וחולת נפש. וארבעה אחים נהרגו בהפצצות, אנשים נהרגו

  .והקימו עמדות לחימה נגד האנגלים והצרפתים
התחלנו לחפש אוכל בפחי . לא היה לא אוכל ולא מים. כנו לגור בבית ההרוסהמש,  שער העליה-5הבית שלנו היה ברחוב אנגלו 

  .והלכתי לחיילים לבקש אוכל, אשפה
רצינו להסתתר . אז שחררו אותנו ושלחו אותנו לתוניס.  למחנה ולתת את כל הכסף והזהבאחרי זה הגרמנים קראו ליהודים להתאסף

  .שבעה חודשים-אז מצאנו מקום בבית כנסת גדול בתוניס למשך שישה. ה מקוםאבל היא לא קיבלה אותנו כי לא היה ל, אצל סבתי
  

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

  .וחזרנו ללוב לבית ההרוס שלנ, כשנכנסו האנגלים ללוב והמלחמה הסתיימה
הם קראו לכל היהודים הצעירים לבוא . יצחק רפאל ויוסף בורג, ברוך דובדבני: לאחר המלחמה הגיעו שלושה גברים מישראל

 הראשונה -"עצמאות" העלו אותנו על האוניה 1949ובספטמבר , הם נתנו הרצאות לכל הנוער. לישראל ולהתיישב בקיבוצים
  .לארץהפלגנו ארבעה ימים עד שהגענו . שהגיעה ללוב

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
. הייתי בקיבוץ כשנתיים בקבוצת נוער. ושלחו אותנו לקיבוץ עין הנציב בעמק בית שאן, ריססו אותנו, הגענו לשער העליה בחיפה

- בטיפול בילדיו כשלוש)נשיא בורסת היהלומים(ועבדתי אצל שניצר משה , אז עברתי לתל אביב. ו באוהליםשם עבדנו קשה וגרנ
  .ארבע שנים

הייתי מבקרת . אחר כך הועברה לצריפים בקדימה וסבלה מעוני כבד.  הגיעה אמי האלמנה עם ארבעה ילדים לתל מונד1952בשנת 
  . נישאנו והבאנו חמש בנות ובן אחד.וכך הכרתי את בעלי שמעון ביתון, אותה כל שבת

  
 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



