
  

  "ְ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

   דניס:שם פרטי   טיבי:שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזית                                                    דיעישם משפחה לפני   
                        |:                         המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                 דניסשם פרטי לפני         
 30/09/1932:לידה נ/    ז  |:                                                המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                                          אבס'ג   מקום לידה  
 |):                                                              מחוז, ישוב(

  תוניס:ארץ לידה

   דניאלשם פרטי   ברסל- מירשה שם פרטי ושם 
 :נעורים של האם :של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

                                    |אבס'ג):                מחוז, ישוב(

  תוניס:גוריםארץ המ

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

                                                                          מקום בתוניס שהסתתרו שם-אלחמהמקומות מגורים בתקופת המלחמה 
 ):                                                                            ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                            .תנאים קשים בלי מים ובלי חשמל, כמו מחנה ריכוז באלחמה?  אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                         אלחמה: מקום  השחרור
 

 12/1942תאריך השחרור  

  אבס'לגחזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
 ?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  כ איטליה צרפת ואז לארץ"אח, אבטלתוניס' מגמחנות/מקומות

  :דרך לארץב
  

  שנת
 1956:העליה

  ירושליים: שם האנייה
  אם עלה (

 )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(

  .התנאים לא היו תנאי מחייה טובים. הייתי עם הוריי ודודים בבית וזהו , 3לפני המלחמה לא כל כך זוכרת כי הייתי בת 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  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, יזניםפרט/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  .הלם וסרור היה בבית, כל הבית רעש והיה המון רעש,  והיו רעשים רבים  בבית פצצות זוכרת שברגע  של יום היגיעו
  .באו קרונות גרמנים ואנשי צבא ולקחו את אבי ואת דודי וכל הגברים ולא יודעת לאן לקחו אותם

  .ל לא היבנו מה הולך עם הגברים"בכל הזמן הנ, לאחר שאח שלי נהרג אימא שלי ואנחנו לקחנו את עצמנו וברחנו לאלחמה
  .מל בקושי היה אוכל לאכול בביתלא היה מים ולא היה חש, היינו בבריחה מתמדת חיינו בתנאים לא תנאים 

פצוע עם דודי כולם פצועים ובישרו לאבי שאחי מת הוא לקח לקראת סוף המלחמה בעודי ילדה זוכרת את היום הקשה שאבי חזר 
  .את זה נורא קשה וכן גם כל משפחתי

  .ם כלוםאבס שממנו ברחנו כל הבית היה בזוז ושבור ולא נישאר  לנו שם בעצ'לאחר מכאן חזרנו לבית בג
כ באוניית ירושלים "לא הסתדרתי שם טסנו לאיטליה לאחר מכן לצרפות ואח, אחרי שהשתקמנו קצת עברנו לעיר הבירה לתוניס

  .לישראל 
  .מקום שהיו שם רק צריפים ובקושי היה איפה לישון בו" חרובית"הושיבו אותנו ב

  
  

  

  

  



  

  

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

  .שם לא היו בתים כלל" חריבות"קיבלו אותי קצת בתנאים קשים , הגענו לארץ התמקמנו
  .גרנו בפחונים שכאן לא היה כמעט כלום. לאחר מכאן נלחמנו כדי לעבור משם ועברנו לעיר קרית מלאכי

  .ו לנו בית קטן לגור בו כשהמצה כבר היה יותר טוב כ הביא"אח
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



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

  .מדתי במתנסים כי הייתי דוברת צרפתית עיברית ל,  כמעט ולא למדתי 16.5הגעתי לארץ בגיל 
  .הם היו בהלם ודיכאונות בגלל מה שקרה, וההורים לא רצו שנילך לצבא, 17.5התחתנתי בגיל 

  .כיום כל האחים שלי מתו והאחיות שלי חלקן חיות וחלקן לא
  
  

  

  

  

 


	                                          "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 



