
  

  "ְ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

  מערבי :שם פרטי  נעמן :שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Naman                       |                  נעמן:       המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:       מין  תאריך   בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 1938 :לידה                                           |מערבי:   המלחמה או בתקופתה    ז 

   בלועזית                                                         מקום לידה      
                                                   |טוניס):          מחוז, ישוב(

 טוניס :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 שלביה :נעורים של האם מוס   :של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 אורידה:  של האישה אורידה):   נשואה לפני המלחמה/נשויתה /אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

                                          |רבה'ג):          מחוז, ישוב(

 טוניס  :וריםארץ המג

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

         מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                          
                                                          רבה בטוניס'ג):                   ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                        היה גטו שלא הייתה בו כניסה ויציאה .רבה'ג?            אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                            רבה'ג:              מקום  השחרור

 
 1945תאריך השחרור  

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
 טוניס ?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  צרפת  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1954:העליה

  : שם האנייה
  עלה אם (

 )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(

  .12עבדתי עם אבי בגיל . )צרפתית ותורה ,ערבית(למדתי עם מוסלמים וצרפתים  .1938נולדתי בשנת 
  .בי הייתה טחנת קמח ואמי הייתה עקרת ביתלא

  .זורקים עליהם אבנים ועוד ,הם היו מתעללים ביהודים) ס'כגון דרג(במקומות אחרים  .רבה התייחסו יפה ליהודים'הערבים בג
  . רבה כולם היו אנשים של מסורת ודת'בג
  
  
  
  
  
  

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, ותגטא, 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 זה קרה בשבת פרשת  .יהרגו אותם- באיומים שאם לא יתנו ,הגרמנים לקחו מהיהודים זהב רב .רבה היו עניים' האנשים בגרוב

נאלצנו לברוח מהרובע היהודי ולהסתתר במשך יומיים או  .ג" ק50הסכום הכולל של הזהב שנלקח היה  .סמוך לפורים ,תרומה
  .הרוגיםלמרות האיומים מצד הגרמנים לא היו  .שלושה

  .האמריקאים והצרפתים פלשו לתוניס ונלחמו בגרמנים
  

  

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

   .13הייתי בן  , נסעתי לצרפת1954בשנת 
   .בצרפת התגוררתי במלון במשך חודש וחצי

  .לאחר מכן עליתי לארץ
  
  
  

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
שם גרתי עד  ,לאחר מכן עברתי למושב גילת .שם גרתי שנה ,משם נלקחתי למושב יושיביה . לנמל חיפה1954הגעתי לארץ בשנת 

  .משם עברתי לנתיבות ושם התחתנתי .1966 שנת
  . שנה40 התחלתי לעבוד כשרת בבית ספר ועבדתי שם 1963בשנת  .עבדתי בצאן ורפת ,עסקתי בחקלאות

  . בנות3- בנים ו3: ילדים6יש לי 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


	                                          "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 



