
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  ויקטור  טבקה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Tebeka  טבקה  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   עזיתבלו

      Victor 11.1.1933 נ / ז     ויקטור  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Tunis תוניס  תוניס 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  מינה  אליהו

  ):  חמהנשואה לפני המל/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
     Tunis תוניס  תוניס 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהבר בארגוןח
 בית ספר                                   

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  חרורתאריך הש
  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   1951  נגבה

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)ארגוןחברות ב, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 בבית ספר עממי ותחילת תיכון עד הגעת הגרמנים שסגרו את כל בתי הספר של יתלמדאני . לאבי היה העסק לייצור נעליים
  . היהודים

  
  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 לקחו את לאבי  ויהודיםהלקחו נכסים של  הם .אביוביניהם היה לקחו יהודים לעבודת פרך ו הגרמנים השתלטו על העיר תוניס

 ממסתור למסתור תוך כדי תיברח , מרדיפות הנאציםנוסבל .ייצור נעלייםהיה לו לשאילץ אותו לסגור את העסק שדבר  ,הרכב
 הבריאותי ימצב , במשקלתיירד .הגרמנים השתלטו על אספקת המזוןמשום ש חרפת רעב נול תקופת הכיבוש סבלכ .סיכון חיים
במהלך המלחמה היו יורים על חלונות בתים של יהודים וכמו כן  . לאורך כל המלחמה מפחד ורעב תמידייםתיסבל. היה קשה

 נפלה י אמהאירועיםכתוצאה מ . ממנו מפקדהו ועשנוביתהגסטפו השתלטו על  .היה שיתוף פעולה בין הגרמנים לערבים
 ללא תשלום ההיה רופא יהודי שהסכים לטפל ב .מה ולחץ דם גבוהתהייתה חולה כל תקופת הכיבוש וסבלה מאס ,למשכב

 לענודו אולצ שם כל היהודים , לעיר נאבלנו ראה את מצוקת המשפחה ולקח אותיהדוד של . כסף לשלם לונומשום שלא היה ל
 .בניגוד לתוניס שם השליט התנגד לכך, אי צהובטל
  

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

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

 לעזור בפרנסה צתיהמשפחה סבלה ממחסור ונאל ,היה קשהבארץ המצב . עם אבי ושלושה מאחיי' 50-עליתי ארצה בשנות ה
ו בדירה נגר .בתנאים קשים בשכנות עם הערבים שם וניי שנים ח7. דמי אבטלה ב,לא תנאים ל,ו בלודנתחילה גר . לעבודתיויצא

 . אותם למשרדים של הרכוש הנטושנוהפנ. י  הערבים ופעם אחת הגיעו בעלי הדירה ודרשו לקבלה בחזרה"שננטשה ע
 אנשים 9 ,ו לגור בשיכונים בקרבת מקוםנעברבהמשך  .בורב -שירותים היו רק מחוץ לבית ומים זורמים ,בבתים לא היה חשמל

 .ו במצוקה קשה וללא עבודהנייתא למרות שהמשכנעליה ו לשלם ננאלצ. ללא מרצפותצפופה של חדר וחצי בדירה 
 . נכדים5- בנות נשואות ו3 ייש ל כיום . לנתניהתי את לוד ועברתי עזב'65-ב

  . באופן כרוני במשך שניםתמטופל תרופתי ואנמיה ולחץ דם גבוה ,סובל מבעיות בריאותאני 
  
  
  

  אור ליברמן: ראיון
  2009אוגוסט . נתניה

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


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



