
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ארוך :שם משפחה

  

  רוזה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

           פרנקו: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                              

 רוזה :וריםשם נע             Franko בלועזית

:                     מין                    Roza בלועזית                                                      רוזה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
 קבהנ 

 :לידה תאריך
29.3.1930 

   ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

  טוניס :ארץ לידה                                        בלועזית
 

  קורין :שם פרטי ושם נעורים של האם  אלפרד  :של האב שם פרטי

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
  טוניס :ארץ המגורים          בלועזית   :לחמהלפני המ מקום מגורים קבוע

 
  :המלחמהמקצוע לפני   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  
  תלמידה

  

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  טוניס ):ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                          

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ? אילו ומתי? האם היית במחנות

  :                     מקום  השחרור
  
 

  :תאריך השחרור

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? יםהאם שהית במחנה עקור
  

  

   :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1960 

   :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

   :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

המלחמה  .לבד בלי משפחה בטוניס חיינו, אני הייתי בת יחידה להורים שלי. אמא הייתה עובדת ואבא לא עבד, גדלנו בטוניס

  .הבית שלנו היה בעיר ברחוב פס אל חיואני. 15התחילה כשהייתי 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, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
אני עד היום , היו שומרים ברחובות שהכניסו אותנו לבתים. זמן היו פגזים והפציצו את העירכל ה. במלחמה היה מאוד קשה

וכל פעם הייתי מתחבאת , היינו בורחים דרך התעלות והמטוסים שהיו רואים איפה שיש אנשים מורידים פצצות. זוכרת את זה
 .כל הזמן הייתי איתה בביתו ת ואלך לתנועת נועראני הייתי בת יחידה ואמא שלי לא הסכימה שאני אעזוב את הבי. בבית אחר

  .כי אמרו שפה בארץ יותר טוב, וההורים שלי התחילו לברר איך עולים, התחילו שמועות שמתארגנים לעלות לארץ ישראל

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, ריחהב, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

יום אחד אמרו . ואנחנו רשמנו את השמות שלנו, בטוניסגם אמרו שיש עלייה לארץ ישראל ועברו  כחמש שנים אחרי המלחמה

רסיי לא היינו במ .הביאו אותנו לארץ ומשם ואז יצאנו באונייה למרסיי, נשארנו לישון שם לתקופה, לנו להתרכז באיזה מקום
  .אבא שלי נפטר בדרך .ואז עלינו, מנוחהלרק , הרבה זמן

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

לכל משם פיזרו אותנו  .ושם השאירו את כולנולקחו אותנו למקום ליד פתח תקווה  .שנה 40-כלארץ הגענו אני ואמא שלי לפני 
לא הייתה לנו בכלל בוגרת ואמא לא מצאה עבודה כי כבר הייתה מ, החיים היו מאוד קשים. הגענו לטבריה יואני ואמהארץ 

 11בעלי נפטר לפני  .בן ובת, התחתנתי בטבריה עם שכן שלנו ונולדו לי שני ילדים 20ללמוד ובגיל אני הלכתי  .בארץ משפחה
 .מחוץ לעירכיום שלי גרים שנה והילדים 

  
  
  

  אלון חייט: ראיון

 2011יוני , טבריה


