
  "ְ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  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

, לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב את הסיפורים הפרטיים

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

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  :שם משפחה
  אסרף

  :שם פרטי
  עישה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

          דהן:  שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                       

  DAHAN בלועזית
                                              

  עישה דהן :שם נעורים
 

   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  עישה                                                          

   בלועזית
  AISHA                                             

:                     מין
 נX/ז   

   :לידה תאריך
 

  סקורה ): מחוז, ישוב( דהמקום לי
                                                              

  מרוקו :ארץ לידה                                               SKORA        בלועזית
 

  ::של האב שם פרטי
  מרדכי 

  תמי תימסית :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                              סקורה         :  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
            SKORA                              

  מרוקו :ארץ המגורים
 

  : ני המלחמהלפ תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

                                                                           
 ?        אילו ומתי? אם היית בגטאותה

                                                       /                                                                                               

  /?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                          :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה ?האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

   :עליה שנת
  

1961 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  אוניה



  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  

אחיותיי הגדולות עבדו ועזרו  .אמי היתה עקרת בית .אבי נפטר כשהייתי בת שנתיים .ארבע בנות ובן אחד –היינו חמישה אחים 

  .לא למדתי בבית ספר כלל .תי בעבודות משק בית ועזרתי בביתגם אני עבד, בכלכלת הבית

  

  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
   ):ועצותמה למרכז ברית האווקואצי/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

היו הצקות מצד  .היה בלגן גדול, ו מסגד של ערביםהדבר שאני זוכרת הוא שיום אחד הפציצ .בתקופת המלחמה היו הפצצות

  .כשהיו ההפצצות היינו מסתתרים בחדרים .יתה הקצבת אוכל שלא הספיקה לדברה –היה מחסור גדול באוכל  .הערבית כלפינו

  

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

  

 17בגיל  .המלחמה ההצקות מצד הערבים פסקו אחרי .אני ואחיותיי חזרנו לעבוד, חזרנו לשיגרה, כשנסתיימה המלחמה

  .עלי היה סנדלרב .מרוקו ועוד אחד נולד בארץתשעה ילדים ב נולדו לנו. נישאתי לבעלי ימין

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  

ם בהמשך בעובדות אני הייתי עקרת בית ובעלי עבד כסנדלר באופן עצמאי ועבד ג .אני ובעלי והילדים עלינו ארצה לירושלים
  .אני לא נישאתי שוב. שנה 29בעלי נפטר לפני  .לאחר מכן היה שוב סנדלר עצמאי, שונות

  
  

  2014מרץ , ירושלים,  אלישבע גולדברג: ראיון 

 


