
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  סיטבון

   :שם פרטי

  רפאלה 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  גניש

                                              בלועזית
Ganish  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  ראשל

   בלועזית
Rachelle                                          

:                     מין

 
   :לידהשנת 

02.01.1924 
  :  עיר לידה

  לה גוליט 

       בלועזית
La Juliet 

                                           

  :ארץ לידה

 טוניסיה 

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  פליקס גניש 

  :ושם נעורים של האםשם פרטי 

 נינט ברוך
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  לה גוליט 

   בלועזית
La Juliet 

 

  :ארץ המגורים

 טוניסיה 

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 שנות השכלה  8

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  לא היה מקום קבוע               )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  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, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

בלידתי קראו . למשפחה של סוחר דגים לאבי קראו פליקס גניש ולאימי נינט 2.01.1924נולדתי בעיר לה גוליט שבתוניס בתאריך 
השמות של האחים שלי לפי . אחריי נולדו  ילדים נוספים אחי ואחיותיי  . שלאחר מחלה קשה הוחלף לרפאלהלי  בשם ראשל 

הכסף שאבי היה מביא , החיים היו קשים. פנינה,זיוה,יסמין, ברט,קלין'ז, רוזייט, וליט'ז, רפאל, פורטונה, מרסל: סדר לידתם

משפחתי  גרה .   לדים חינוך טוב עד כמה שהיה ניתן באותם הימיםלמרות זאת הוריי ניסו לתת לי. הביתה הספיק אך בקושי
היחס העוין .  אותי  שלחו לבית ספר צרפתי בעיר. אך לא הרגשנו ביחס עוין ליהודים, בסביבה מעורבת עם נוצרים ומוסלמים

  .התחיל כאשר גרמנים כבשו את צרפת

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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

ממשל היה אוהד לגרמניה  וינהיג חוקי ה.  ממשלת צרפת הדרומית שבירתה הייתה ווישי - האוכלוסייה הוכפפה לממשלת פטן 

כשבאו נאצים הוקמו מחנות העבודה בכול המדינות של  .גם משפחתי  הרגישה שנוי שחל ביחס ליהודים .גזע גם בצפון אפריקה

התנאים במחנה היו מחפרים עם עבדות פרך שלא כולם  .למחנות האלה נשלחו יהודים בלבד .צפון אפריקה וביניהם תוניסיה

המשפחות האלה  .מחשש שהוריי שגם הילדים  ישלחו למחנות האלה ההורים פזרו אותנו  במשפחות של נוצרים . שרדו אותם
רים עם התעוררות חששות לגילוי מקום המסתור היו מעבי .שמרו עלינו הילדים  היהודיים למרות הפחד מרדיפה מצד השלטונות

 .גם אני התגלגלתי בין המשפחות השונות .מפוחדים עד המוות, כך היינו  נדדו ממקום למקום .אותנו ממשפחה למשפחה

  .לקח שנתיים נוספות עד שהמשפחה התייחדה שוב. המשפחה בני ושאר ילחפש את ההורים של כשנגמרה המלחמה התחלתי
  

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

נישאתי  ונולדה לנו בת אך הבעיות  1946בשנת . התפרנסתי  מעבודות מזדמנות ונדדתי בכל תוניסיה, כל הזמן הזה הייתי  לבד

במרסי שיכנו אותנו במחנה . הדרך היחידה האפשרית הייתה לעבור דרך מרסי שבצרפת. החלטנו  לעלות לארץ. ונדודים לא תמו
בשנת . חלתה ונפטרה, הילדה שלי לא שרדה את התנאים האלה.  ממחלות ומרעב, סבלנו מקור. מעבר ליהודים ובתנאים קשים

  .הם סוף סוף עלינו לארץ 1949

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, התחושותיך בעת עלייתך ארצ(
  ):הבאים

ת ליד יחד עם במחנה אוהלים בב שוכנו .אך גם בארץ התנאים היו קשים .קבותיישאר המשפחה עלתה ארצה בע1952נת בש
לגור למושב  נועברוכך חלפו להם שנתיים  .להתפרנסמפים כל יום לנתניה כדי היה צריך לנסוע בטרי בעל .עולים חדשים אחרים

נפטר  יימים לפני שבעל 10-הצעיר נולד כ הילד .ילדים 6 הבאנו לעולםמשק חקלאי ו ינובנ, בעשר האצבעות, שם .כרמל- גבע

  .ידול ילדייולג יבוד בעבדות מזדמנות לפרנסתלע תי נאלצ .המשק הפסיק לתפקד ילאחר מות בעל .1962-ממחלת הסרטן ב

גרה בקרית ביאליק מטופלת  אניעכשיו  . בחיים וגרים בסביבה שלי מסודריםכל הילדים  .לגור בקרית ביאליק עברנו  1986בשנת 

  .כשבאירועים המשפחתיים נפגשים כולם יחד ההמולה היא גדולה אך כולם שמחים וצוהלים .נינים 12- נכדים ו 19- ילדים ב 6- ב

  

 

  2012דצמבר , ת ביאליקקרי

  


