
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
   חיים:שם פרטי  בוקריס:שם משפחה

  פת השואהפרטים אישיים לפני ובתקו                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
 bokris                               |בוכריס:          לפני המלחמה

  חמוס/חיים:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי                                                                 
 1940 :לידה    ז  |:                                         לפני המלחמה

   בלועזית  מקום לידה                                                             
                          |טוניס):                  מחוז, ישוב(

 טוניס:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 זעימה:נעורים של האם  עזר:של האב

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

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע   ארץ מקום
 :המגורים |):                                           מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 : המלחמה : לפני המלחמה

                מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                   
 ):                                                                            ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                     ?                                                  אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                                       

                                                                                                        
                                                                  לא זוכר אילו, מחנות עבודה      ? אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
 

 _|_ _|_ _השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  שנת
_ _ _ :העליה
1950_ 

  שם 
 אוניית נגבה:האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  אני לא כל כך יודע להצביע מה אני, את הסיפור על תקופת המלחמה למדתי ושמעתי מאוחר יותר כשגדלתי מהוריי

  .הכל מעורבב אצלי בין זיכרון לאירועים, ומה מסיפורים ששמעתי, זוכר מזיכרון ומדברים שעברתי

  .כך שאני לא ממש זוכר, 10 כשהייתי בן 50 ועלינו לארץ בשנת 40ת אני נולדתי בשנ

  החלו שמועות שרוצים, אבל אני כן זוכר סיפורים ששמעתי מהוריי על מעשים מחרידים שהנאצים עשו בדרכם לכיבוש

  דבר שלא, םוהחלו לסגור דלתות בלילות ובימי, היהודים בטוניס החלו להסתגר בבתים מרוב הפחד, להשמיד את היהודים

  .שכן אצלנו לפני המלחמה הדלתות תמיד היו פתוחות ואנשים היו באים והולכים ללא פחד, היינו רגילים אליו

  .זהב וכסף וחפצים שהיו שייכים ליהודים, הגרמנים הגיעו לטוניס והחלו להחרים דברים יקרי ערך

  היו יהודים שכנים שלנו שניסו, ולהסתתר בהם מפני ההפצצותרבה החלו יהודים לחפור תעלות 'בעיר מדנין אשר בטוניס ובעיר ג

  .לברוח אולם רובם או נפצעו או אפילו נהרגו בנסיונם לברוח

  .הגרמנים החלו להקים גטאות ושכונות סגורות ליהודים והרדיפות החלו להתגבר

  .רבה וקרוביי משפחה של הוריי נלקחו לשם'הוקם גטו יהודי בג

  .כינמת ומחלות נוספות שלא זכו לטיפול, הצפיפות הופיעו מחלות מדבקות כמו גזזתבתוך הגטאות מרוב 

  שטפו בהם והמים הזדהמו, אנשים רחצו בהם, גם המים שהיו מיועדים לשתייה הזדהו כי הם היו מים שעמדו בבורות

  . תולעי מים שהופיעו מהזוהמה–והופיעו בהם תולעים בשם זגלאן 

  . י מטפחות ומסננות" עתצורה פרימיטיביהתחלנו לסנן את המים ב

  .תופעת הרעב החלה גם להגיע לגטאות ויהודים התחילו לחפש מזון

  אני זוכר גם שהיו אוכלים צמח בשם חובזה שהיו בתוכו , היהודים היו יוצאים החוצה לחפש צמחי בר ומזה הם היו ניזונים

  .גרעינים

  .'מחלות עיניים וכו, לפרוץ מחלות ביניהם הגזזת ירודים ביותר והחלו םהיו תנאים סניטאריי

  .ג זהב" ק50לאחר תקופה מסויימת התחילו להפציץ את המחנות האלה מהאויר ודרשו מהיהודים כופר של 

  .הרבנים פנו לעדה ודרשו מכל היהודים בעיר להביא את מה שיש לו בביתו

  ג זהב בשביל למסור את הזהב במו ידיו" ק50ען של והביא מט) וחילל שבת(סיפרו שרב העיר בעצמו על רכב בשבת 



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

רור וחזרה השח, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  .לנציג מטעם הצבא הגרמני

  .וסכנת חיים נשקפה והורגשה אצל כולם, גם ביום וגם בלילההמטוסים הרעישו בהפצצות שלהם 

  ,נפגעו הרבה אנשים ונשארו פגועי נפש וסבלו מנדודי שינה במשך שניםמכל המראות הללו והרעשים הללו 

  .והיו אחוזים בחרדות והטראומות הללו נשארו בנפשנו ובגופנו עד היום

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(
  .הגענו למחנה עולים בעתלית, 1950ינו לארץ בשנת על

  .שם ניסו לטפל בנו במחלות שהבאנו איתנו כמו הגזזת, שהינו שם כמה שבועות

  .היו כאלה שמחלת הגזזת החריפה אצלהם והתפתחה לדברים אחרים ואף מתו מזה

  צריף שהו כמה –בכל מבנה , י אנגלישם שהינו בצריפים שהיו פעם מחנה צבא, מעתלית עברנו לפרדס חנה לכמה חודשים

  .משפחות

  .אחרי כמה חודשים פיזרו אותנו לכל מיני ערים

  .משפחתי רצתה להגיע לעכו כי אחותי הגדולה היתה נשואה והתגוררה בעכו

  וישנו, היה מים ובוץ בתוך האוהלים, ישנו באוהלים האלה תקופה מסויימת, בעכו הגענו למעברה של אוהלים

  .נים עשויים מקשעל מזרו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



