
 

  "ְ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

  אבוקסיס
   :שם פרטי

  מרים

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
                                  מימון

                                              בלועזית
  

maymon 
  :איתו נולדתישם פרטי 

                                                      מרים

   בלועזית
              miryam                            

:                     מין
   

  נקבה

   :לידהשנת 
1931  

  :  עיר לידה
                                                             ביזנט

       בלועזית
 bizent                                          

  :ארץ לידה
 טוניס

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  אברהם מימון

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 רות

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

             )עיר בירה(טוניס  

   בלועזית
         bizent                                

  :ארץ המגורים
 טוניס

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

 הייתי בגן ובבית ספר ציבורי צרפתי 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר ,תלמיד(

                     עד כיתה ג           

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

  לא

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

       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
הוציאו אותנו מהעיר ביזנט והובילו אותנו למחנה גטואות 

 .בטוניס

   בלועזית
                                                                                                                             לא זוכרת הייתי קטנה          

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
      

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
לחזור אל העיר כשחזרנו  במקום המחנה הגיעו אלינו צרפתים ואנגלים והודיעו לנו שיכולים

                                                                                              ו לא נשאר דבר חשכו עינינ

  :  תאריך השחרור
 



 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  

לצערנו לא נשאר כלום בעיר חזרנו אל מחנה הגטו מאחר והמקום היה מסודר 
  .יחסית

 .לעלות לארץ ישראלנשארנו זמן מה עד שהתארגנו לזוז למקום אחר ומשם 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
  
 

  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                                                                                                                                         

  
 5אמא הייתה עקרת בבית וטיפלה בשאר אנחנו  . גדלתי בבית שאבא היה מפרנס עיקרי האווירה הייתהטובה אז אני זוכרת

ילדים סהכ למדתי בבית ספר צרפתי ציבורי חגגנו חגי ישראל ואכלנו מטעמים כשרים מידיה של אימי לאחר תקופה התחלנו 

  .שהיינו הולכים לבית הכנסתם ומקללים אותנו כל הזמן לסבול פורעניות מהערבים הם היו זורקים עלינו אבני

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):למי עזרתבמי נעזרת או אולי , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

 
בזמן המלחמה הגיעו אלינו לעיר הגרמנים הודיעו לצאת אל הרחוב ולהמתין ליד הבתים הם הגרמנים הובילו אותנו אל הרכבות 

ומשם הגענו אל מחנה גטו שאני לא זוכרת את שמו היינו שם תקופה ארוכה עד שהגיעו חיילים אנגלים וצרפתים והודיעו 

  .שאנחנו משוחררים

  

ארוז את הדברים ונחזור אל העיר ביזנט העיר הייתה שוממה לא  היה דבר הגענו אל הבית והבית היה עירום אבא החליט שנ 

ור אל המחנה זאפילו את המשקופים של הדלתות עקרו סיפרו לנו כי הערבים בזזו את כל מה שהיה לכולם לא נותר לנו אלא לח

  .מחנה ושהינו שם עד להחלטה אחרת של אביהגטו כי שם היה מסודר ולנו לא היה לאן ללכת חזרנו אל ה

  

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

  

  

אבא אמר שנעלה לארץ ישראל כי שם הרבה יותר בטוח הפלגנו בספינה והגענו לנמל חיפה משם לקחו אותנו לעכו ווזה מה 

  .שאני יודעת

  

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

  ):לדורות הבאים
  

  

בנים ובת אחת אני ובעלי  2הכרתי את בעלי התחתנו והקמנו משפחה יש לי  20תגייסתי לצבא לתקופה קצרה בגיל ה 18בגיל 

המסר שלי  .עבדנו בבתי חולים שונים אני כאחות וגם בעלי כאח בתחילה בעלי עבד בבית חולים פרטי ואחכ בבית חולים בעכו

  "ות להשקיע בלימודים כי הם הדרך לחיים אילשמור על הבר" הזה הוא לדור 



 

  2014מאי , עכו , אלירן לוי: ן ראיו

  

  

  

  

  


