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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  בוחניק
  :שם פרטי

  עמוס

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  בוחניק

 בלועזית
  
 

  :איתו נולדתישם פרטי 
  עמוס

  בלועזית
 

:                     מין
 זכר

  :לידהשנת
  

1937 
  :  עיר לידה

  ספאקס

 תוניסיה :ארץ לידה בלועזית

  רחמים בוחניק :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  שושנה כהן :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  :     מקום מגורים קבועלפני המלחמה
  ספאקס

  בלועזית
 

  תוניסיה :ארץ המגורים
 

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

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

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

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

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

  :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
  



 

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  
 

  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

  
בחנות מכרו . אבי היה מנהל חנות כולבו בעיירה שנמצאת ליד העיר הנקראת מחרס. קס בתוניסיהאבעיר ספ 1937- נולדתי ב

אבי היה מתעסק הרבה עם זהב והיה מלווה בריבית . אחיו של אבי עבד בחנות כחייטבן . הכל מזהב עד מוצרי אוכל ובדים

  . הוא היה נוסע בראשון לעיירה באופניים או ברכבת וחוזר בשישי כדי לעשות איתנו את השבת. לגויים

  

והוא נכנס לבית  תה ולא היה יכול להמשיך לרכב על האופנייםשפעם אחת הוא לא הספיק להגיע הביאני זוכר שהוא סיפר לנו 

הוא נחשב לרב של קהילת השכונה ושימש . ועשה את השבת אצל משפחה ערבית באחד הכפרים הערביים הראשון שבדרך

היחסים עם הערבים ידעו עליות . 'אני למדתי בבית ספר אליאנס עד כיתה ג. אחים 7היינו . אימי הייתה עקרת בית. כשוחט

  .עשיר מאוד איש תי שגם היההערבים הרגו את סבא של איש. וירידות

  

  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
  

  

אני זוכר שאימי יום אחד . אני זוכר שהיו הרבה הפצצות כל הזמן עד שהגרמנים נכנסו לתוניסיה 5כשהמלחמה הגיעה הייתי בן 

פצצה אחרת נפלה בחנות של אבי ולא התפוצצה והערבים . לי בחצר והייתה הפצצה ורסיס פגע בדלי ובנס היא ניצלהדכיבסה ב

. 19-ו 17אחיי נלקחו לעבודות פרך בהיותם בני כשהגרמנים נכנסו . ר נותר ללא כלוםנכנסו ובזזו את כל החנות ואבי שהיה עשי

עד שיום אחד אחיי כבר לא יכלו יותר וחשבו לברוח אך מי . היו מעבידים אותם מבוקר עד ערב והם היו חוזרים מאוד עייפים

ברחנו לכפרים ונדדנו בשדות וכל הזמן . לכן אבי החליט שכל המשפחה תברח וכך עשינו. שתופסים אותו עונשו היה מוות

  . ברחנו מהגרמנים

  

קילו זהב ונתנו אולטימטום עד לתאריך מסוים ואם לא יעמדו בו הם איימו להרוג  50הגרמנים דרשו מהקהילה היהודית בנוסף 

המצב בזמן  .הבאבי שהיה עשיר הביא להם המון ז. הרבנים אמרו לכל היהודים להביא את הזהב שלהם וכך כולם עשו. יהודים

  .המלחמה היה מאוד קשה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  

עלה לארץ , משה, אחי הבכור. בעיקר צעירים יהודים לעלות ארצה בסוף המלחמה הגיעו נציגים של הסוכנות היהודית ושיכנעו

הוא השתחרר קצת לפני קום המדינה . י הבריטים והם נשלחו לכלא בקפריסין"עם אונית מעפילים שנתפסה ע 1947-ראשון ב

ושהכל  הוא היה שולח לנו מכתבים שנבוא ארצה. רת ואז נלחם במלחמת יום העצמאותנלחם תקופה קצרה במסגרת המחת

  . גר בחיפה ,משה, אחי כיום . בסדר וכשקיבלנו את המכתבים החלטנו גם לעלות

  

הגענו קודם כל לצרפת לכפר בשם . 12באותו זמן הייתי בן . שנים עלינו במסגרת עליית הנוער 3-אני ואחי מאיר שגדול ממני ב 

דש הורי עלו מתוניסיה והגיעו לצרפת לעיר אחרי כחו. חודשים 9תורה וההינו שם במשך , גמרא, בלן למדנו שם עברית- פו

אני ואחי עלינו לארץ חודש . כשהם עלו ארצה הם נשלחו למעברה בצפת. שם שהו מספר חודשים ועלו לארץ. הנמל מרסיי



 

  .אחריהם

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
שברצונך להעביר המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  
 –היינו בקיבוץ כחודש . ית מיטות לעולים חדשיםשם עבדו בבני. רכור ליד פרדס חנהעם עלייתנו ארצה נשלחנו לקיבוץ כ 

 ביקשנו ללכת לבקר את ההורים והאחים שלנו בצפת שבועכל . חודשים לא ראינו כלל את ההורים 11חודשיים ובתקופה זו של 

אז אחי אמר בוא נברח ביום שישי ונחזור בראשון אם יתפסו לא יוכלו לעשות לנו כלום ואם לא יתפסו  .נו לנוולא נת בשבת

. הם קראו לנו מורדים וחוצפניםוינו איפה היכשחזרנו בראשון שאלו אותנו . אותנו לפחות ניפגוש את ההורים ואכן כך עשינו

כשהיינו אצל ההורים ראינו שמצבם בכי רע . לתמיד תנו חזרה להוריםהמשטר בקיבוץ היה מאוד נוקשה והם החליטו לשלוח או

  .לא היה איך לכלכל את המשפחה, חילקו ביצה אחת פעם ביום, בוץהיה  הכל, באוהליםהם היו במעברה 

  

ר היה דויד אחי הבכו. ידענו שאם נחזור לשם נהווה נטל נוסף על הורינו ולמרות שביקשנו שישאירו אותנו בקיבוץ סילקו אותנו 

ואחרי כן המשכתי . 'אני הלכתי ללמוד בבית ספר אליאנס בצפת עד כיתה ז. הוא עבד בעמידר והרוויח לירה ביום. היחיד שעבד

בשנה . נאלצתי לצאת לעבוד ועבדתי בקרן קיימת לישראל בשתילת יערות 14בגיל . אהבתי מאוד ללמוד. ללמוד בשיעורי ערב

הגנו בזמן המלחמות . מ"במערך הנ, רתתי בחיל התותחניםהתגייסתי וש. ת לפרימוסיםל עבדתי בבית חרוש"לפני גיוסי לצה

ובנינו את רוב הבתים " סולל בונה"חרור עבדתי כטפסן בחברת לאחר הש. צבאיים ועל חברת החשמל בעיקר על שדות תעופה

אישתי היא למעשה גם קרובת . ההייתי רואה אותה חוזרת מבית הספר הבית, בזמן העבודה פגשתי את אישתי. בדרום צפת

  . דוד שלי- משפחה היא הבת של הבן

  

, לאחר מכן פתחתי עסק עצמאי למכירת מכונות תפירה ואחרי זה התפתחנו ומכרנו מוצרי חשמל קטני וגדולים כמו מקררים

, שישננו את מה שקרההמסר שלי לדורות הבאים הוא  .בנות 5- בנים ו 5, ילדים 10כיום יש לי . ויזיות ועודוטל, מכונות כביסה

  .שלא תהיו שאננים על מנת שהדברים לא יחזרו על עצמם ותגנו על המדינה ועל עצמכם כי אין לנו מקום אחר

  
  2014אפריל , צפת ,  מעיין פרקין: ראיון 

  


