
 

  "ְ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

  אוזן :שם משפחה

  

  טיטה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          עטון:  איתו נולדתישם משפחה 

  

                                            Aton  בלועזית
 

  טיטה :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Tita בלועזית
                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1927 
   מידנין: עיר לידה

  

      Midnin בלועזית

                                           

  טוניס :ארץ לידה

 
  דידו עטון :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אוריידה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    מידנין: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Midnin בלועזית
 

  טוניס :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

    טוניס, מידנין: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

        מידנין :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                              

 

  :  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, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1951 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

אמי הייתה עקרת בית ואבי היה . לא למדתי בבית ספר. הורי ועוד שישה אחים -ביחד עם משפחתי גדלתי בטוניס בעיר מדנין

 . וגם הרבה יותר מהנים מאשר בארץהיו יותר ארוכים  םשם האבל  ,חגגנו את אותם חגים בטוניס. סנדלר שעבד מהבית
   

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות  ,במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
 ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  
תלשו חתיכה מהאוזן ומאז יש לי פחדים אף לי . הם התחילו להתנהג באלימות כלפינו ,כשהגיעו הגרמנים ,בתחילת המלחמה

שלא לדבר על  ,לא יכולנו לצאת מהבית. על השואה בגלל המקרה הזה תכניותקשה לי לראות עד היום . והזיות וגם בעיות שמיעה

הגרמנים לקחו . מזון מעט מאדרק קיבלנו , וכל והיינו רעבים מאדבלי א חיינו. כל תקופת המלחמהלאורך בפחד חיינו . רוחלב

אחרי כמה גם . הייתה תקופה של כמה חודשים וכך ,ולוקחים הכלשלנו  לבתיםהם היו פורצים . כספים וזהב, מאיתנו רכוש
 עדיין היו חששות שהמלחמה לא הסתיימההודיעו לנו שהגרמנים עוזבים כשחודשים 

   

    היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
  

שהגענו באנייה לצרפת ומצרפת הוא  העלייה לארץתהליך מ הדבר היחיד שזכור לי. ת יותר טובהתחלנו לחיות קצבסוף המלחמה 

אני רוצה . נוספים שישה ילדיםנולדו לי בארץ כאן . נשואה עם ילד אחד כשאני כברעליתי לארץ  1951ב. לארץ ישראל לעיר צפת
 .חרתכי אין לנו מדינה א ,שישמור לנו על המדינה ,להעביר מסר לדור הצעיר

  

 

 

  גבי יעקבי :ראיון

  2013אוגוסט , צפת

  


