
 

  "ְלדֹורֹות"                                           
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                             

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                   
  

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

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 עלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורים י. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מתילדה :שם פרטי  סגרון :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

           צרפתי: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                              

  :יםשם נעור             Zarfati בלועזית

:                     מין                    Matilda בלועזית                                                      מתילדה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
 נקבה

  :לידה תאריך
1926 

   כיף): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

  תוניס :ארץ לידה                                         Kif בלועזית
 

  צרפתי אסתר :שם פרטי ושם נעורים של האם  שמעיה :של האב שם פרטי

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
  תוניס :ארץ המגורים Kif  בלועזית   כיף: פני המלחמהל מקום מגורים קבוע

 
  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  
 עממי

  :המלחמהמקצוע לפני 

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  כיף בתוניס): 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? האם שהית במחנה עקורים
  

  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  
1951 

   :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה

  
  יברלטר'ג



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

 אמא, חיותאחים וא 6יינו ה. 42הוא נפטר בגיל . הוא היה מכין נעלי צבא, אבא שלי היה סנדלר .בזמן המלחמה גרנו בטוניס

ילדים לבד לא  שישהלעבוד ולגדל  .אבל כשאבי נפטר היא החלה לעבוד בתפירה ביתית, שלי הייתה עקרת בית וטיפלה בכולנו

  . ועבדתי כמטפלת בשתי בנות, עזבתי את הלימודים בגלל המצב הכלכלי .'בבית ספר צרפתי עד כיתה חלמדתי אני . היה קל

  
  ותיך בזמן המלחמה י על קור/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, יהבכפיהגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
לערבים שידעו בעיקר הם התחברו  .רק הסתובבו והחלו להכיר את כולםובהתחלה הם לא עשו כלום  .בהפתעה הגיעוהגרמנים 

. תםאו מעלימיםיהודים שעברו ברחוב והיו לוקחים הם כי , פחדבנו כל פעם שמשאית עברה היה . לומר להם איפה גרו היהודים

  .חודשיםשבעה יום אחד לקחו את אחי הקטן דוד ולא ידענו איפה הוא במשך 

. לא דגים ולא כלום, לא היו לנו ביצים .שחורהשוק האוכל מ וניםקוהיינו אוכלים חצי לחם ו, לא היה לנו אוכל, קשההיה מצב ה

  . עברנו תקופה ארוכה של פחד . כל הזמן פחדנו ממה שיעשו לבנות של היהודים

  

    .היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

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

בטוניס התחתנתי  .אחי דוד חזר ממחנות העבודה .הגרמנים ברחו והכל חזר לקדמותו, הגיעו האמריקאים ארוכה אחרי תקופה

  . יברלטר'ועלינו לארץ באונייה ג, עם יוסף

מקבלת פיצויים ו, אני אלמנה וגרה בטבריהכיום . ילדים 10בהתחלה חיינו בעיר צפת ולאחר מכן עברנו לטבריה ונולדו לנו 

  . מעבר לכךעליהם עברנו הרבה דברים ואני מעדיפה שלא להרחיב , אני לא אוהבת לדבר על התקופה הזו. מהגרמנים

  

  

  אלון חייט: ראיון

 2013אפריל , טבריה


