
 

  "ְ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

  בוכריס  :שם משפחה

  

  יהודית  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          חדד :  איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Haddad  

 
  טיטה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Tita                                         

 :מין

                     נקבה

 

  1944 :לידהשנת 

 

   רבה 'ג: עיר לידה

  

       בלועזית
Djerba                                           

  טוניס  :ארץ לידה

 
  אליהו חדד :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מטירה חזן :האםשם פרטי ושם נעורים של 

 
                                                    רבה 'ג: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Djerba 

  טוניס  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

  טוניס  :  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

  



 

  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                                                                                                                                         

אבי היה נגר ואמי . בטוניס כך שאני לא זוכרת דבר מהמלחמה אלא רק ממה שסופר לי 1944נולדתי בשנת . שמי יהודית בוכריס

החיים היו טובים ביחד עם . רבה ברחוב מעורב ליהודים וערבים'גרנו בג. היינו שתי בנות ועוד אח אחד. הייתה עקרת בית

  .השכנים

  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

התחבאנו . ל נשאר מאחורוהכ. לקחנו בגדים. נאלצנו לעזוב את הבית והרכוש. אני לא זוכרת מתי בדיוק. הגרמנים הגיעו לטוניס

הייתה תקופה . עוד לא הגיעו אליום מצאנו מסתור בבית שהגרמנים בשלב מסוי. הרבה משפחות היו אתנו. בבורות מחוץ לעיר

במהלך הבריחה אחי נפל וקיבל מכה חזקה בראש ותוך יומיים הוא נפטר בגיל . מחסור בבגדים, רעב, פחד מהגרמנים. קשה מאד

  .ברחנו ונדדנו ממקום למקום ושרדנו בקושי רב יחד עם יהודים נוספים, הסתתרנו תקופה ארוכה. 7

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  .אבי ואחותי לארץ לנמל חיפה, עליתי עם אמי 1949ובשנת . כשנגמרה המלחמה חיפשנו איך לעלות ארצה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, הציבורית או התרבותיתפעילותך , תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):הבאים

גרנו בתנאים קשים באהלים . נדדנו בין מעברות בארץ. אני הייתי כבת חמש וחצי כשעלינו. לקחו אותנו למקום שבו קלטו עולים

 7התחתנתי יש לי  17בגיל . ור בטבריהמשפחתי הגיעה לג. ה אנשים נישקו את האדמהיניוזכור לי שכשירדנו מהא. ופחונים

שיהיה . לנסות שיהיה שלום עם כולם כדי שלא נחזור למה שקרה בתקופה ההיא -המסר שלי לדורות הבאים. נכדים 22ילדים ו 

  .שלום בין היהודים לבין עצמם ושנחיה כמו אחים

  

 

  2013אוגוסט , צפת, גבי יעקבי :ראיון

  


