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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  כהן :שם משפחה
  

  וליאט'ג :שם פרטי
  

                                     

  אישיים לפני השואה ובתקופתהפרטים 

    בוכריס:        שם משפחה איתו נולדתי

                                            

                               Buchris               בלועזית
  
 

  וליאט'ג :שם פרטי איתו נולדתי
                                                      

    בלועזית
                                          
 :מין

                     נקבה

    

  : שנת לידה
1935 

  :  עיר לידה

  תוניס
                                                              

       בלועזית

          Tunis                                 

  :ארץ לידה

 תוניסיה

  :שם פרטי ושם משפחה של האב
  מאיר בוכריס

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 גמרא ברכה

                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
  תוניס            

   בלועזית
                                         

  :ארץ המגורים
 תוניסיה

   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
 יסודי

   :מקצוע לפני המלחמה
             תלמיד                  

  :חבר בארגון או בתנועה
 ---  
  

  תוניסיה, תוניס:    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  -- ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

  -- ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                     :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
  תוניס

 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו והיית במחנה עקוריםבמידה 
גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה
  

 --- 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 ---  

  :שנת עליה
  

1958 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  וליאט 'סיפורה של ג

  
, היה לנו בית קרקע גדול ,םהיינו עשירי, היינו במצב כלכלי טוב מאוד. גדלנו בבית מאוד מפואר בתוניסיהלפני המלחמה 

  . הערבים לא היו פוגעים בנו ,מכלום פחדנולא  .היו לי שני אחים ואחות. מפעל שמןגם היה לנו . ומאחוריו חנות בדים ובגדים
חשבון , למדנו צרפתיתבבית הספר . התנהגו איתנו יפה, יהודים והיחסים היו טובים, ערבים, ר עם צרפתיםלמדנו בבית הספ

  .ןעד גיל תיכו למדתי. בנים ובנות יחד, ועוד
  

. דפקו בדלת בעוצמה ולקחו אותם, באוהגרמנים . בקושי התחתנו, 18- ו 15הם היו בני , אחים שלי היו מסכניםבזמן המלחמה 
בכל זאת  .שנסתתר מא שלנו שמה אותנו שםיא, בשם סטלה רבייההלכנו לבית של שכנה ע ואחותי אני .במכות הרגו אותם

וליט 'ג"אמרה  ,לביתהשקיבלה אותנו , סטלה. פחד לא סתם ,היה פחד מוותוזה , פחדוכולם . טלאי צהובהשכנה שמה עלינו 
  . בודקיםהיו הערבים לא אבל את  ,היא פחדה. "יהרגו גם אותי אם לא, הטלאיו את תשימ

כל , הסתתרנו עד הסוףו יינו ילדיםה. בחוץ מלא גרמנים והי כי לא יצאנו מהבית. קצת לחם ,ו רק טיפהנאכלבתקופה הזאת 
. ואנחנו היינו דתיים, לא כשר כמונו, לנו היא נתנה רק לחם כי הערבים אוכלים טרףאך , לסטלה היו חמישה ילדים. המלחמה

  .אכלנו קצת כדי לחיות. קצת לחם קצת מים, הולכים למות אז אוכלים הכלהייתה שהתפיסה אבל 

יש לי שני , אין לי"והיא אמרה " ?איפה הילדים שלך"שאלו אותה , שמו רובה לאימא במצח, לבית שלי הגרמנים נכנסובהמשך 
. הם לא יודעים את השפה, יודעים ערביתהם לא הרי ? ואיך הם ידעו לדבר איתנו". אבל בנות אין לי, בנים ואתם לקחתם אותם

הגרמנים לא ידעו צרפתית או ". ?איפה"שואלים אותנו הם היו גרמנית וו צרפתית, יתם ערבים שיודעים ערביתהם היו מביאים א

  . הם הביאו אחד שיעזור להם, ערבית
  . רובה במצח והיא לא אמרה מילה שמו לה. היינו מתים –אם לא  ,ואנחנו התחבאנו אצל השכנה, בנות אימא אמרה שאין לה

את אחים שלי כבר לקחו . הולכות ולא חוזרות, כולן היו עולות על משאיות, לעבודה 17-20היו לוקחים בנות בגיל , )בתוניס( שם
. הם היו עובדים בלי חולצה והיו נותנים להם מכות עד זוב דם. העבידו אותם בפרך. ולקחו אותםדפקו בדלת חזק  .מהבית

אח . הוא היה רועד מהפחד). מקל עם קוצים" (קרבש"עם  "ים אותורסוה" היו, אדמה מספיק חזק היה עובדהגדול אם לא  אחיל

  .אבל פחות ממה שאח שלי הגדול קיבל, וקיבל מכות 15שלי השני היה בן 
אימא . ככה הוא ניצל. לקח קוראן ודיבר ערבית, שם כובע תרבוש אדום, שם כמו חלוק של הערבים. אבא שלי התחפש לערבי

  .לקחו לה את הבנים ולקחו גם אותה לעבוד .בתקופה הזאת שלי סבלה מאוד
לחם  אוכליםהיו ההורים . סבלו הרבה הם ."הולכים למות, אין"אמרו , אוכלמחפשים ואנשים היו הולכים לזבל ברחובות תוניס 

לא היו . הולכים למותאנחנו חשבנו ש כי, אכלו דשא מרוב דאגה לחייםהם . ואז מתחת למזרון ,שמים אותו בשמש, ירוק מהזבל
דות היו יולנשים בהריון  ,ו פיפי של גמלים מרוב שהיו צמאיםהיו יהודים ששת. מת -מי שחולה , לא הייתה השגחה, רופאים

באדמה ואת הילדים היו יורים  עמוקהיו פותחים בור  גם הגרמנים .גים את התינוקותהורהגרמנים היו  אחרת מתחת לשולחן

  . מול ההורים, עם הבגדים ועם הנעליים, לשם
  ? מה עשינו להם? איך לא כואב להם הלב לראות בן אדם ככה

  

. קיבלנו את החיים בחזרה, היה שמח. הגרמנים ברחו, היהודים ניצלו. אפשר היה לנשום. נכנסו האנגליםבתום המלחמה 
באמת ו, רצו רק להרוג יהודים - לא נגעו בבגדים שלנו , לא נגעו בחנות שלנו, אין גרמנים. הכול חזר לקדמותו, חזרנו הביתה

  . מתו הרבה
כי הבעל שמבקש , היא לא מתחתנת) חצי מליון, רבע מליון(בתוניס אם אין לבת כסף  .פגשתי אחרי המלחמה, בעלי, את משה

ב של בגלל שהמצ ,אני. בחתונה שלי הרבה בנות לא התחתנו בגלל זה". ?את עובדת? בת כמה? יש לך שכר"ה אומר אות
יש משפחה עם שתי  –מישהו אמר למשה . זה היה שידוך . 23עם משה בגיל   התחתנתי, נתנו כסףוהם  ההורים שלי היה טוב

ן הלכתי ובכיתי לאמא שלי שהוא זקוכשראיתי אותו , ך במקומוואבא שלו הל, הוא רצה לבוא לראות. יש אחת בשבילך, בנות
  . שזה אבא שלולא ידעתי . מידי בשבילי
הייתי . הייתי בהריוןעוד כש באנו באונייה. למשה ללכת לישראלוכשהייתי בהריון פתאום התחשק , בתוניסיה, התחתנו שם

  . מתתי מפחד. הצעירה והייתי למטה באוני
  

כי היינו , רק צרפתית, ולא הבנתי עברית, הייתי צריכה ללדת. בבאר שבע' נתנו לנו דירה בשכונה ד, 1958- הגענו ב לארץ

  .ולא הבנתי מילה' תעשי ככה, תעשי ככה'אמרו , הרופאים היו מדברים איתי ולא הבנתי. בקושי חודש בארץ
 ,עזהכשהבן הראשון שלי התגייס שמו אותו בכניסה ל. אלכל בוקר אני אומרת תחי מדינת ישר. בנים ובת אחת 3היום יש לי 

? אז מה, אפילו תעבדו קשה מאוד'אמרתי לו . 'עם הנשקים כל הלילה ובבוקר עובדיםעומדים , אני בכניסה לעזה'מר לי הוא או
  . 'תעבדו ותגידו ברוך השם יש לנו מדינה

  
  . 2014ינואר , שלי רום: כהיער

 



 

  


