
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מסעוד :שם משפחה
  

  חנינה :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            סימון  –בן  :איתו נולדתישם משפחה 
  

                                              בלועזית
Ben Simon  

 
  חנינה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Hanina                                         

: מין
                    נקבה

 

  1910 :לידהשנת 
 

   תוניס: עיר לידה
  

       בלועזית
Tunis                                           

  יר 'אלג :ארץ לידה
 

  בן דוד  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  חנינה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                  תוניס : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Tunis 

  יר 'אלג :ארץ המגורים
 

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תופרת 

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  יר 'תוניס באלג              )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                  לאחר המון זמן שהחיילים עזבו את הבית  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  1950:  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 
  

  :עליה שנת
1952 

: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  מעפילים

  



 

  ועד לחייך בארץי על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  
  .אני זוכרת שהייתי ילדה מאוד עשירה ושמחה

  
  . אני זוכרת את זה עד היום, כולנו גרנו ביחד, לבית אימיהנאצים נכנסו , ת הסיפור אשר בתור ילדה בערךאני מספרת לכם א
  .גם את אחותי ושני אחיי, שלי רצחו את אימי למול העיניים ל ולאחר מכן"סכין וחתכו את רגליו של אבי זך והם לקחו מוט ארו

  
. אר שלי עד היום יש לי צלקותהם תפסו אותי ולקחו מוט ברזל חם או סכין איני זוכרת וחיממו אותו וסימנו את הרגל שלי והצוו

  .יידרכו על, כו אותי בבטןמרטו את שיערות ראשי וה, תעלל ביהם המשיכו להכך  –אחר 
  

  .היו להוריי קצביית בקר והמון חפצי זהב, תה מאוד עשירהאימי היי, החיילים הנאצים גנבו את כל הרכוש שלנו
  

מעשבים וגרתי בחוץ בשדות ללא אוכל וללא ידיעה של מה  חודשים ניזונתי 4-6במשך , למרות כל הסבל הזה  הצלחתי לברוח
  . עלה בגורל בני משפחתי האחרים

  
  . ולעיתים קרובות קשה לי להירדם. כרונות מאוד קשיםיעד היום יש לי קשיים וסיוטים בלילה וז

  

  

 

  2014מאי , יבנאל :ראיון

  

  תעודת הלידה שלי ושל ילדיי 


