
 

  "ְ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

  ברבי :שם משפחה

  

   פורטונה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          בוקובזה :  איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Boukobza  

 
  פורטונה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Fortune                                         

:                     מין

 
  1929 :לידהשנת 

 
  גאבס:  עיר לידה

  

       בלועזית
 Gabes                                          

  טוניס  :ארץ לידה

 
  עמר בוקובזה  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :נעורים של האםשם פרטי ושם 

 
                                                 גאבס:    לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Gabes 

  טוניס  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :חופשיהמקום בו נודע לך כי הנך אדם 

 
  :  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, מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות 

  

  :עליה שנת

1949 
 : ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  " נגבה"אוניית 



 

  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                                                                                                                                         

הוא היה שולח ,אבא שלי היה סוחר .אני הייתי הקטנה מכולם.ארבעה בנים וארבע בנות ,נולדתי בטוניסיה היינו שמונה ילדים

לאף אחד לא היה ,אבא שלי היה עשיר מופלג והוא היה המפרנס היחידי בבית.תה עקרת בית ימא היימסביב ואסחורות לערים 

תה צרפתית בטוניס זה היה בית ספר מעורב  גם גויים יאני למדתי בבית ספר צרפתי השפה הי .טלפון בעיר שלנו רק לנו היה 

הערבים ביום שישי והצרפתים ביום ראשון ,אנחנו ביום שבת.ת ספרלמדו איתי וכל דת לפי היום החופשי שלה לא היו באים לבי

  .תה צרכנייה גדולה קראו לו מצליחיולאח שלי הי, האחים שלי למדו בבתי ספר שונים .לא היו באים ללימודים

  

היינו זורקים  שוחטים כבש בבית היינו מביאים רב שיבדוק אותו אם זה כשר אז היינו אוכלים אותו ואם הכבש היה לא כשר  -פסח

היינו מבשלים או עושים על האש את הבשר ובערב פסח כל המשפחה הייתה חוגגת ביחד וכל אחד היה מביא את .את הבשר

  .זה היה כמו חגיגה ,האוכל שלו  ואוכלים ביחד

  

עלה על  בשבועות היה מנהג שעושים עוגות בצורות שונים כמו לדוגמא בצורת סולם שמסמל את זה שמשה רבנו   - שבועות

  .תה מסמלת משהו אחרייכל צורה ה.סולם להביא את לוחות הברית 

  

  .היו לנו חברים טובים ערבים הם היו מביאים לנו זרדים אבא שלי היה עובד איתם -סוכות

  זה היה תפוח אדמה עם בשר ' כל הלילה היינו נשארים ערים בבית הכנסת ולמחרת עושים על האש וגם מאכל שנקרא בנטג

  

  .ובלילה אחרי התפילה היו אוכלים,ערב ראש השנה הבחורות היו צמות ביום   - שנהראש ה

  

המשפחה של אבא שלי לא היו אוכלים תרנגולות עם נוצות זה היה ,היו שוחטים על כל ילד תרנגול ולכל ילדה תרנגולת   - כיפור

  .מנהג 

  

ביום כיפור כולם היו צמים מקטן ועד גדול הרב  .כפרות אישה בהריון  היו עושים לה שתי תרנגולות היה בא רב לבית ועושה לה

  .היה בא לבית הכנסת עם גרביים ובלי נעליים והיו מדליקים לכל בן נר

  

  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

והערבים היו מראים להם איפה הבתים של ,ל שקט פתאום אנחנו רואים חיילים ברחובות ומחפשים איפה גרים היהודיםוהיה הכ

היו תופסים גברים יהודים והיו נותנים להם לחפור בעיר שלנו הגרמנים  .החיילים היו נכנסים לבתים והיהודים פחדו ,היהודים 

המצב החמיר והם  .בורות כמו מקלט וכמה יהודים מתו שמה ואבא שלי שפחד על הבנים היה משכיר מישהו שיעבוד במקום אחי

ס ואבא שלי לקח אותנו לשם ובגלל שבגאבס לא היה חשמל אז לקחו סו" אלחמה"תה עיר לידנו שקראו לה יחיפשו בנות והי

רבה וביקשו זהב 'ואז הלכו לג .ועגלה ושמו אותנו על רצפת העגלה ועלינו שמו את כל הציוד כדי שהגרמנים לא ימצאו אותנו 

וכל זה קורה בשבת ואנשים  .ל כי אם לא הגרמנים יהרגו אותנוומכולם ואז הרב אמר והכריז שכל מי שיש לו זהב שיביא את הכ

כולם נתנו את הזהב ואז בא גרמני ורצה לקחת את הזהב ולא הצליח כאילו עמד בינו לבין  .דיברו ביניהם למה הרב נוסע בשבת 

יום אחד בא  .עראבה ופעם בשנה היו באים מכל טוניס באלחמה היה צדיק שקראו לו שידמה .הזהב קיר שלא נתן לו להגיע לזהב 

  .ס והטנק התקלקל והחייל הגרמני מתנ הגרמני ורצה להיכנס לתוך הקבר של הצדיק עם טנק ולהרוס את הקבר וקר

  

  



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

באו שליחים לעיר ואמרו לנו שקודם יעלו  .אחרי המלחמה באו צרפתים עם דגלים והגרמנים נעלמו ואז ידענו שהמלחמה נגמרה

והרב אמר לנו ללכת למושב  .המשפחות אמרו שקודם כל הבנים והבנות יתחתנו ורק אז הם יעלו לארץ ישראל,והבנות הבנים

בספינה היה ,שעות ואחר כך היינו בים שבוע ימים בספינה דרך צרפת לארץ 24שלשלת שבנגב נסענו ברכבת מגאבס לטוניס 

  .נה ובעלי אמר לי שגם הוא עולה בלי ההורים שלו כי כל הזמן בכיתיממש כמו עיר אני הייתי קט, בריכה,בית כנסת,חדר אוכל 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

רבה שביקשו 'בערך והיו זוג זקנים מג 16ייתי אז בת יה בנמל חיפה ומשם הגענו לעתלית אני היהגענו לארץ ישראל לשער העל

ואחרי זה המפקד  .שאלו מי דובר צרפתית ואני ובעלי הלכנו לעזור להם להבין מה הזוג המבוגר רוצה .מאיתנו לספר על עצמינו 

אנחנו אחים כי   ואפילו שאלו אותנו אם.שאל איפה ההורים שלי ואמרתי לו שהם נשארו בטוניס כי רצו להעלות רק בנים ובנות

היה נר ראשון של חנוכה שבוע היינו בהר ליד הים היה קור מוות לאחר מכן  .אנחנו דומים וגם כי כתוב ברישום שאנחנו שתי אחים

 18ילדים שהיו מתחת לגיל  .והיינו רעבים ואין אוכל היה אוכל לא טעים ,לקחו אותנו לפרדס חנה וישנו באוהלים והיה קר וגשום

היינו  .ת עוגה וביצה שבעלי הביא לי את האוכל לא רציתי לאכול רק שהוא רצה לאכול גם את האוכל שלי אז אכלתיקיבלו פרוס

חודשים בתוך אוהל שני זוגות כמו ילדים קטנים ואז לילה אחד היה רוח חזקה והאוהל נפל עלינו והיה מנהל  4שם בסביבות 

אחרי זה הביאו אותנו לטבריה הייתה שממה עשו לנו אוהלים ליד  .האוהל  שהיה בשירותים וקראו לו ובאו לעזור לנו להרים את

' היינו שמה חודשיים ומי שהיה לו ילדים לקחו אותו לשיכון א.והיו לנו מקלחות בחוץ ' המגרש כדורגל זה היה נקרא מחנה ב

א היה שם את הברזלים לפני שהיו בעלי היה ברזלן הו.השנים האחרונות 60ואותנו העבירו לכאן איפה שאני גרה כיום ובמשך 

 24.4.54- ליאורה 19.7.52- יואב :ואחריה נולדו לי עוד שמונה ילדים 4.1.51-נולדה לי בת בכורה אסתר ב .שופכים את הבטון 

  1.5.73 -אושרה 2.2.67 -טירן 11.2.66 -איציק 20.12.63-רעיה 9.1956- תאומים יפה ושמוליק

  

וחמי וחמותי רצו לבוא וגם ההורים שלי רצו ,כך פתחתי גן פרטי ואז לא היו מביאים זקניםשנה אחר  30אני הייתי גננת במשך 

והם גרו שם עד ,לעלות לארץ אז חתמנו בשבילם שהם יגורו אצלנו וההורים של בעלי גרו איתנו וההורים שלי הלכו לאחי בגדרה

  .כרונם לברכהישהם נפטרו ז

  

 

  , טבריה, שי אביטן :ראיון

   2013יולי 

  


