
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
  דוניז :שם פרטי  סממא  :שם משפחה

  ופת השואהפרטים אישיים לפני ובתק                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
 SEMAMA              |סממא:         לפני המלחמה

 סממא :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                  שם פרטי               
_ _30/04/1930_:לידה  נ    DENIS|דניז   :     לפני המלחמה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
 TUNIS                  |טוניס          ):               מחוז, ישוב(

  טוניס :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 נינט גטניוד :נעורים של האם פרנסואה :של האב

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

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע   טוניס  ארץ מקום
 :המגורים TUNIS             |טוניס):                              מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 : המלחמה : לפני המלחמה

  יס טונ-טוניס וזבבינה                             מקומות מגורים בזמן מלחמה                          
 ):                                                                            ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                      
  לא?                                                      אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                         

  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות
                       לא                                                         

                                                                                                                          
                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
 

 _|_ _|_ _השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  שנת
 1951_:ההעליי

  שם 
 נגבה :האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
. הילדים, אמא שלי נשארה בבית כדי לטפל בנו. הוא נשא במשרה ממשלתית, אבא שלי עבד ברכבת. בירת תוניס, גרנו בעיר תוניס

הרופא הסביר לאימי . אחי הצעיר נפטר מיד בסוף המלחמה מנוזלים בבטן. אחרי אח בכור, ההשנייאני ,  ילדיםהיינו שישה
עד שהגרמנים , לפני המלחמה ביקרנו בבית הספר הצרפתי. הוא מת בידיים של אימי. שהנוזלים הצטברו בבטן בשל הפחד במלחמה

היינו שרים , שאת הבוקר היינו פותחים בהצדעה, היום שישים שנה אחריבכל בוקר אני זוכרת עד . פקדו עלינו לצאת מבית הספר
  . מנהיג דגול ונערץ,  היה על שם מרשל צרפתיההימנון. ההמנוןאת 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , תור או זהות בדויה ושם בדוימס, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
ישבנו .  היא פרצה ביום שבת.  קצת לפני שהגרמנים כבשו את טוניס שמענו שגרמנים מתקרבים.מהאני זוכרת את תחילת המלח

. אבא שלי פתח את הדלת ובפתח עמדו חיילים גרמניים,  את אחי הצעיר ולפתע נשמעו דפיקות חזקותניקתהבבית אמא שלי 
אני כל כך נבהלתי . ו להכות אותו עם מקל על הראשאבא שלי לא הבין מילה והם החל,  לדבר עם אבא שלי בגרמניתוהחיילים החל

אחיי הקטנים נבהלו . ימים שלמים היו לי סחרחורות. תוך כדי ריצה התגלגלתי וקיבלתי מכה איומה בראש, ורצתי במעלה המדרגות
את . לתיותהם פיטרו את כל היהודים מהמשרות הממש. הגרמנים כבשו את העיר. גם הם ולכן הם ברחו לבית העלמין המוסלמי

  .  להגיע לאותו מחנה50 עד 18הם תלו כרזות בהן פקדו על כל הגברים מגיל . אחד מבתי הספר של הבנות הם הפכו למחנה ריכוז
המוסלמים עמדו . הם נשאו את התרמילים שלהם על הגב. הגרמנים הכריחו את הגברים ללכת ברגל למקום אחר בלי אוכל או מים

, לאחד הצועדים היה פלטפוס ברגליים. יפים'בעוד הגרמנים מלווים את היהודים בג, ם עגבניות רקובות וזרקו על היהודיבצד הדרך
יהודים רבים . לאחר שהוא מת הגיעו המוסלמים והפשיטו אותו מכל בגדיו. הגרמנים פשוט ירו בו. היה לו קשה לצעוד והוא דימם

,  הגרמנים הובילו את הגברים היהודים למחנה במקום בלתי נודע.יםבגלל הגרמנ, נפטרו מדלקת ריאות הם היו ערומים רוב הזמן
. רבים מתו מהרעב. שמעתי מסיפורים שהם היו נוהגים מרוב רעב לאכול את הפרי של הצבר. אף אחד לא ידע לאן הם נעלמו

נות את התנור לשריפת הגרמנים סיימו לב. עד שמצאו אותם הביאו להם קצת מים ואוכל, ממשרד הרווחה חיפשו את הגברים הללו
ביום שני הגרמנים סיימו את בניית התנור והאמריקאים שיחררו את .  לפני שהאמריקאים שחררו את טוניסימיםהיהודים מספר 

  .  וכך ניצל גורל יהודי תוניסתוניס ביום חמישי
היא מיד הסירה את , אימי הגרמנים ביקשו לתלוש אותה מהצוואר של , אני זוכרת שלאמא שלי הייתה שרשרת עם יהלומים 

המוסלמים היו מסגירים את .  לא נשאר לנו רכושלהכוהגרמנים עברו בין הבתים של היהודים והוציאו . השרשרת ונתנה להם אותה
.  פעמים ביום להיכנס ולצאת למקומות מסתור8זעקות לנו קשה לשמוע אהיה . היהודים ומראים לגרמנים את בתי היהודים

 מסביבנו נפלו  פגזים כל . מהפטירה של אחי מהאזעקות מכך שנשארנו חסרי כל,   אמא שלי  נכנסה לדיכאון ,התמלאנו בכינים
, זה היה כפר קטן היו בו שטחים פתוחים, הסתתרנו שם אצל המוסלמים . היה מאוד קשה ולכן עזבנו לזבבינה. אנשים נהרגו, הזמן

הגרמנים ידעו שהאמריקאים . הגרמנים היו בתוניס שישה חודשים. עיר תוניססבלנו שם מאוד מרעב ולכן חזרנו ל. חיינו שם בשדה
אנחנו הבנו את התרגיל . לקבל את פניהם נשרף על ידי הגרמניםהם התחזו לחיילים אמריקאים וכל היהודים שיצאו , מתקרבים

  .כשהאמריקאים הגיעו באמת והיינו מאושרים. והתחבאנו מפני הגרמנים
  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  לארץ ישראל העלייה  מתום המלחמה ועדי על קורותיך / ספרנא
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

אני עזבתי את בית הספר . אבי כבר לא חזר לעבוד. אחי הצעיר נפטר. נותרנו ללא רכוש, בסוף המלחמה חזרנו כבר לבית שלנו
החתונה התקיימה ביום . בעלי היה סנדלר.  של אבינישאתי לבן דוד.  חולצותהתחלתי לעבוד בחנות לתפירת. ועברתי ללמוד תפירה

. לא היה לנו הרבה רכוש אחרי המלחמה, תהליך העלייה היה פשוט.  עלינו לארץ באוניית נגבה. שני ועלינו לישראל ביום רביעי
. בצרפת'  הפליגה באונייה לנוברז12 בת אחותי הצעירה שהייתה אז.   לצבאגויסהוא מייד , אחי הגדול עלה לפנינו עם ההכשרה

. עד שאחד המטוסים התרסק יחד עם נוסעיו. קצת לפני שהיא הפליגה לצרפת נהגו לעלות קבוצות גדולות של ילדים יהודים במטוס
יחד ההורים עלינו כולנו . לכן נשארתי איתה .  בלי אמא שלי שהייתה אז בדיכאוןלעלותאני לא רציתי . אחותי כבר הפליגה באונייה

  . אני ובעלי ושני אחיי הצעירים
דיברנו כל כך טוב איטלקית שהשוטר שעלה לבדוק את . עגנו במסינה עיר נמל באיטליה, בזמן ההפלגה האונייה התמלאה מים

הדרך הייתה קשה סבלנו . משם המשכנו בהפלגה לישראל. האונייה היה משוכנע שאנחנו יהודים איטלקים שבורחים מאיטליה
שם . לבסוף עגנו בנמל חיפה. אחי הגדול חיכה לנו בנמל חיפה הוא החל לדאוג כי האונייה התעכבה. קשה היה לאכול. חילותמב

  .נשארנו כמה ימים במחנה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה,  תרבותיתפעילות ציבורית או, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
אח של בעלי היה גם . לן נסענו ישר לרמלהואח של בעלי גר ברמלה וכ. כבר חיכה לנו בנמל, אחי שהיה אז חייל. עגנו בנמל חיפה

הנדוניה . והאוהל נפל עלינו ועל כל המעט שהיה לנ, זה היה בחורף במשך שמונה ימים ירד גשם, היה קשה . חיינו באוהל. הוא חייל
באחד הימים הצריף , לידנו גר בצריף אדם שנהג לעשן. היו שם תאונות רבות. אחר כך הצלחנו לקבל צריף ברמלה. שלי נהרסה

 לדבר ידעתי לא . החלטנו לשבות וקיבלנו שיכון ברמלה. ילד טבע בשלולית.  בחורף שלוליתההייתליד הצריפים . נשרף מהסיגריה
בעלי עבד בתחילה כסנדלר ואז עבר לעבוד . צרפתית ואיטלקית,ערבית, אני דוברת עברית. טובה לשפותאבל יש לי קליטה , עברית

  .  שנים ממחלה14הוא נפטר לפני . בתעשייה הצבאית
כנראה מהמכה שקיבלתי , היום אני סובלת מגידול במוח. נפלתי על האגן מאז יש לי בורג באגן ופלטינות ברגל. עבדתי בניקיון

  .בשנים האחרונות בגלל הגידול איבדתי את הראייה. פלתי במדרגותבראש כשנ
  . שניים עשר נכדים ושלושה נינים. יש לי בת אחת ושלושה בנים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


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



