
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .באיםלבני הדורות הוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד מפורסםבאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  חיה :שם פרטי  בוקובזה :שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :         איתו נולדתישם משפחה 

  

 בלועזית
 

  איבון - חיה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
 

:                     מין

 נקבה
  :לידהשנת 

1927 
  גאבז:  עיר לידה

  

  בלועזית
 

  :ארץ לידה

 טוניס
 ליקאמונה זובא :שם פרטי ושם נעורים של האם  אל :של האבושם משפחה  שם פרטי

  :     מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  

  בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 טוניס
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  תיכון

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

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

  

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

  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, יכוזבמידה והיית במחנה עבודה או מחנה ר

  

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  טוניס

 

  :  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
  

1955 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /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
  

לאבא  .הבכורהאני כשהיינו ארבע אחיות  .ולמדתי בבית ספר צרפתי בעירבשכונה סמוכה למגורי הצרפתים עם ההורים  חייתי

   .ספרים הכי גדולה בעירהה חנות יתשלי הי

ולא  14הייתי בת . הגרמניםיותר מאשר מעוד פחדנו מהעברים  .היינו מפחדים לצאת מהביתוגרמנים  המוןהיו בעיר שלנו 

האיטלקים . יהודי שהוא הלשינואבא שלי נלקח למחנה עבודה בגלל ערבים ש. גרמניםשהייתה נגד ההתנגדות  באףעזרתי 

הם  ,אנגליהצרפתי והצבא ה ל ידישישי אחד שוחררנו עיום ב. מגורים שלנוהעיר מחנה היה בתוך ה. עזרו לנו במהלך המלחמה

  .לעיר שלנו ותו דרך טריפולי ישרהגיע

  

    היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

מתוכם נולדו בתוניס  שלוש ,עשרה ילדיםיש לי כיום ו 1945הבן הגדול שלי נולד בשנת . התחתנתי והבאתי ילדים 19בגיל 

אחרי העלייה . עלי עבד בסולל בונהב. כיוון שעסקתי בדאגה לבית ולילדיםלא היה זמן  ,בארץ לא עבדתיגם . בארץ כאן יתרוה

  . שם אני גרה עד היוםעברתי לבאר שבע 

  
  

  איגור בוביסלזגסקי: ראיון

  2013אוגוסט , באר שבע


