
 

 "ְלדֹורֹות"                                  
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                        
  

  .השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של ניצולי

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, כם יש חשיבות לאומיתלסיפור האישי של. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים מפורסם באתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום
   :שם משפחה

  סבג

   :שם פרטי

  רפאל

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                        

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי

  סבג 

 בלועזית                                             
Sabag 

  :שם פרטי איתו נולדתי

  חואתי

  בלועזית 

                                        

:                     מין

  זכר

  : שנת לידה

09.09.1940 
  :  עיר לידה

  מדנין

  בלועזית     

              Medenin                             

  :ארץ לידה

  תוניס

  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  פינחס סבג

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 יאנה 'מז
:                                                     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

   דרום תוניס     , מדנין

  בלועזית 

 
  :ארץ המגורים

 תוניס
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :מקצוע לפני המלחמה
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                  מערות וחורשות בדרום תוניס
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
  בלועזית 

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

 בלועזית 
  

   :במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
  

  :ציין מקום שאליו חזרת לאחר המלחמה
  תוניס, מדנין

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
1944 

  

 
  

  במידה ועלית ארצה בדרך אחרת ציין זאת

  

  :שנת עליה

1952 
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                                     

לסבא וסבתא  -לפני המלחמה התחלתי ללמוד בחדר. בעיר מדנין שבדרום תוניס 1940ונולדתי בספטמבר  שמי רפאל סבג

בכל אגף גרה משפחה וחלק מהחדרים מטה שימשו , גרנו בבית עם חצר גדולה. ילדים וחלקם גרו בחצר איתנו 9היו 

לאבי היה חדר מלאכה לתיקון , אחרי אצלנו בבית הייתה טחנת קמח לכל. כמחסנים וחלק שימשו כחנויות שפנו לרחוב

סוחבת על כתפה את , אני זוכר בבריחה את סבתי. כך שהמצב הכלכלי היה טוב -צורפיםלוקסים ופרימוסים והדודים היו 

 .מכונת התפירה שלה למרות שהייתה כבדה מאוד

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  

הגענו לערבי שהכרנו , ששנו שניתפסכל הזמן ח, נמלטנו במהירות וברחנו מחוץ לעיר, כשהגיעו הנאצים 1942בספטמבר 

בזכות העובדה שהרבה . ביום היינו במערות ובערב יצאנו. מ מהעיר מדנין"ק 15-20 -והוא כיוון אותנו למערת במרחק של כ

, בד, שמן זית וקמח לא בחינם כמובן אלא בתמורה לתכשיט, הם עזרו לנו והביאו לנו למערות ירקות, ערבים הכירו את סבתא

גם את הכסף והזהב שהחבאנו בקירות הבית , הם הרסו הכול ומה שנשאר הערבים שדדו, כשהנאצים נכנסו. כדומהכסף או 

. וכתרים לספרי תורה שהחבאנו בבית הם שדדו גם רימונים, חודשים היה חורבן מוחלט 6 - כשחזרנו לאחר כ. ובאדמה

 .השתחררה העיר מדנין מעול הנאצים וחזרנו הביתה 19.2.1943ב

  

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

  

, חדר המלאכה של אבי היה הרוס, טחנת הקמח הייתה הרוסה, חזרנו אבל לא הלכנו ללמוד אלא עסקנו בשיקום ההריסות

לאבא היה מאוד קשה מכיוון שלא הייתה לו פרנסה ממשית והייתה לנו  .לא היו לנו חסכונות ולקחו גם את התכשיטים והזהב

אבא והדודים עשו , בשלב מסוים לא הייתה ברירה והתחלנו לעבוד בעבודות מזדמנות. תקופה ארוכה של חרפת רעב ממש

שניים מדודיי עלו השיקום היה חלקי ו. ים ויין באחד החדרים בחצר וסבתא חזרה לתפור לערבים'מעין מסעדה ומכרו סנדוויצ

אבי , וינט הקימו בית תמחוי לילדים ואבי וסבתי בישלו שם אכל'הג. הם עלו באוניות מעפילים 1947-ב,  ארצה ברגע שיכלו

בגלל שאבי . ארגון עלייה לארץ ועוד, ל"קק, לימוד עברית, היה גם בוועד הקהילה והתחיל לארגן פעילויות מטעם הסוכנות

.  עיר הבירה -הייתה התראה שהולכים לפגוע בו ולמחרת חג פורים ברחנו לתוניס 1952-ב, נו אותוהערבים סימ, עסק בעלייה

לא הספקנו למכור את הבית . חודשים וכילינו את המעט הכסף שנותר 3היינו שם , למחנה דוד במרסיי, מתוניס עלינו לצרפת

 .י השלטונות"והוא נלקח ללא כל תמורה ע

 

  



 

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

  ):לדורות הבאים
  

אבי חיפש לאן לעבור ומכיוון , חודשים 3שם היינו , מקום ריכוז לעולים" שער העלייה" הגענו באונייה לחיפה ושיכנו אותנו ב

אחת המעברות שהוקמה בעקבות  )ליד רחובות( זרנוגה  –" ברה דלוקסעמ" נתנו לו שהיה פעיל מטעם מטעם הסוכנות 

, לקראת ראש השנה נתנו לנו אוהל. שבועות כי לא היה מקום לשכן אותנו 3מתחת השמיים גרנו שם  ,הרעיון של לוי אשכול

גורים צפופים נתנו לנו חצי צריף אחרי חצי שנה של מ. נפשות 6דודתי ובתה ואנחנו שמנינו , סבתא: נפשות באוהל 9גרנו 

חשוב לי . ילדים 5התחתנתי ונולדו לי  1964-ב. עברנו למושב תקופה והפכנו לחקלאים 1954בשנת , שבוע גרנו שנתיים

הדבר . בנים ובת שנולדה ולא זכתה להכירו 2, ל שנפלת במלחמת ששת הימים והותיר אחריו אישה"להזכיר את אחי עמוס ז

אבל ברוך השם כולם נישאו והקימו . וריי ובעיקר של אימא שלא התגברה על האבל עד יום פטירתהשבר את רוחם של ה

 .משפחות לתפארת ולטעמי זוהי הנחמה האמיתית
  

 

 

 

 יהודה ישי: ראיון

  2009יולי , עופרה

  


