
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  שרה  רביב

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Buchris  בוכריס  בוכריס 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Sara  30.11.1933 נ / ז     שרה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Medenine טוניס  מדנין 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  מסעודה  חווטי
  ):  פני המלחמהנשואה ל/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Medenine  טוניס  מדנין 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                    
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 בנגרדן, רבה'ג, מדנין
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  מדנין 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  צרפת 1952  גלילה

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ימודיםילדות ול, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .אינני זוכרת הרבה פרטים על השנים הללו,  שנים4-5לפני המלחמה הייתי בערך בת 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

 את יתיי לקומה גבוהה וראעלית כדי לרפא את בעיית כבדות הראייה של אבי ועיר הבירהאני זוכרת שנסעתי עם ההורים ל
אחי עמד  .אין בגדים ואין אוכל,  שהכל הרוסנו ראיהביתה נוחזרכש .6הייתי בערך בת . הפיצוצים של הגרמנים על טוניס

  . להתחתן והנדוניה שלו הלכה וגנבו לנו את כל הרכבים שהיו
ברחנו לבנגרדן שם עברו חיילים בהמשך . בה ושם התחבאנו עם כל המשפחה ולא היה לנו אוכלר'לאחר מכן ברחנו ממדנין לג

אני זוכרת חייל שיצא מרכב ונתן סטירה . הצלחנו לקנות מזוןכסף וב כסנדלראחי עבד בבנגרדן )  טוניס-לוב(כי זה ליד הגבול 
  .לאחד החברים שלי ונתן לי מקל שאיתו שיחקו הילדים

  .ם ממקום למקום עד שהסתיימה המלחמהנדודיבכשנתיים היינו 
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

צת ושיפצה את תיקנה קאמא  .בזזו לנו את כל הזהב, לאחר שהסתיימה המלחמה חזרנו למדנין וראינו שהבית שלנו הרוס
 אבא .אני זוכרת שהמורות היו צרפתיות, ספר ושם היו מפריעים לנו הערביםהד בבית ולמהתחלתי ל. הבית בכל פעם שיכלה

   .היה כבד ראייה ואמי היתה אחראית על הפרנסה ועבדה בתור מיילדת
 לעלות לארץ ישראל עם אמי י הערבים אז החלטתי"בתור תלמידה אני זוכרת שהיו הפגנות כנגד הצרפתים והיהודים ע

  .אבי נפטר ונקבר בטוניס .ואחיותיי
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
שים כי היו שם גנבים ושירותים החיים במעברה היו ק . במעברה בצמחDDT חיטוי עשו לנו .ישראלל עליתי דרך צרפת 1952-ב

למדתי שיעורי ערב בצמח ועסקתי  .בדירת חדר בצריף מפחשם  חיינו .מלוכלכים אז עברתי ליבניאל עם הילדים של אחותי
ניקיתי את ' בקיבוץ כנרת בעגבניות ובדגניה ב,  עבדתי בנחמיה בחקלאות. לא התגייסתי לצבא כי הכרזתי שאני דתייה.בתפירה

 הכרתי את בעלי יעקב דרך שידוך 25 בגיל .עבדתי בתפירהכמו כן ,  ועבדתי בתור מנקה ומבשלת בקיבוץקופת החולים
  .כדי לקנות ביתשהיה לי  לטבריה לאחר שנתתי את כל הזהב נועברו התחתנו .שאירגנה בת דודתי
  . בנות6- בנים ו6 ילדים לעולם 12 הבאנו .שיפוציםבניין ובבעלי עבד  והייתי עקרת בית

  
  
  

  אלה שבי: ראיון
   2012מאי . טבריה

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



