
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית  lledorot@pmo.gov.i: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס 5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

                                    .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  נזהר 
  :שם פרטי

  ריקה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

    :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
        פרפרה

                                               

  בלועזית
           farfara                                   

  :נעוריםשם 
 

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                   ריקה                         

   בלועזית
               rika                                

:                     מין
  נ/ ז    

   :לידה תאריך
15,12,1930 

  סוס,תוניס  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

   בלועזית
             sus                                              

  :ארץ לידה
 tunisתוניס  

  :של האב שם פרטי
  יוסף פרפרה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  חניה פרפרה

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                   סוס:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   בלועזית
                              

sus             

  :ארץ המגורים
  תוניס

  : לפני המלחמה אקדמיתואר /השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                                   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                         תוניס :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
1945 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  ,סוס,חזרה לתוניס



 

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1956 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  "י'פאצ"

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

כשהייתי בת שישה .לא היה לי אבא". צופים"הייתי ב,היו לי הרבה חברות בכיתה,הייתי תלמידה טובה',כיתה ו 12הייתי בת 

גרתי בסוס  לפני המלחמה.אח אחד מת במהלך המלחמה,היו לי חמישה אחים.אמי עבדה בכל מיני עבודות.חודשים אבי נפטר

  .הגרמנים התחילו לשבור בתים ולהרוס דברים.כשהתחילו הפצצות ברחנו.בתוניס

  

  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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

מכרתי עוגיות .הסתתרנו בתוך הבית עבדתי בבית ועזרתי למשפחה שאיתם גרנו,היינו פליטים בחמאם סוס אצל איכר ערבי

  .היינו שם תשעה חודשים.בבית כדי לעזור בפרנסה שהכנתי

  

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

  .עבדתי בתפירה ובמשק ביתלמדתי להיות תופרת ולאחר מכן  15-19בין גיל  .תוניס שוחררה וחזרנו לסוס 1945- ב

הורידו אותנו לים באוניות ,הספינה היטלטלה רבות,היה ים לא שקט,העליה הייתה קשה ," י'פאצ"עלינו לארץ באוניה  1956- ב

  .קטנות כי פחדו שהאונייה תטבע

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  
  .היינו גרים במכולות עד שששיכנו אותנו בבתים.שמו אותנו במשאיות לקריית שמונה,לבסוף הגענו לארץ

  .ועברתי לגור בעכו עתיקה ולאחר מכן עברנו לדירה בשיכון,התחתנתי בשידוך 30בגיל ,עבדתי בחקלאות 25בגיל 

  .יש לי חמישה ילדים ושלושה עשר נכדים.בניקיון בבתי הספר לאחר מכן עבדתי

  

  2014יוני , עכו, רויטל מונסנגו: ראיון

 


