
 

  "ְ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

  מדאר :שם משפחה

  

   טרוקה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            מאדר  :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Madar 
  טרוקה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Trookah                                          

: מין

                    נקבה

 

  17/7/1932 :לידהשנת 

 

  בנגרדן :  עיר לידה

  

       בלועזית
Ben Garden                                           

  טוניס  :ארץ לידה

 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :של האםשם פרטי ושם נעורים 

 

                                                    בנגרדן : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Ben Garden 

  טוניס  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/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

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :חופשיהמקום בו נודע לך כי הנך אדם 

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות 

  

  :עליה שנת

1961 
  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                                                                                                                                         

לפני המלחמה גרתי בבנגרדן עם כל משפחתי הייתי אז ילדה קטנה אין לי הרבה זיכרונות מאותה תקופה ולא היה נהוג שנערות 

  ילמדו רובן היו עקרות בית  

  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

גרנו בבנגרדן וכשסיפרו לנו כשהנאצים נכנסו לדרום טוניס נאלצנו משפחתי וכל משפחות היהודים בכפר  12שר הייתי בת כא

לשלם הנאצים לא הגיעו ונשארנו .רבה 'ו דברים מעטים איתנו וברחנו לאי גלברוח כי שמענו שהנאצים רוצים לפגוע בנו אז לקחנ

לציין כי טרוקה  .שם עד שהנאצים עזבו כאשר חזרנו לבתינו ראינו כי הבתים נבזזו ואת כל רכושנו שנותר וגרמו להרס רב 

   .לעזיז מדר 59התחתנה בסוף 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

כאשר הערבים ראו שאנחנו רוצים לעזוב את טוניס עם  61כאשר נגמרה המלחמה הוריי החליטו לעלות לארץ ישראל בשנת 

הגענו לישראל  עזבנו את טוניס לצרפת ומצרפת לישראל כאשר.רכושנו הם לקחו לנו את כל הרכוש והכסף ושלחו אותנו בלי כלום 

  .נשלחנו למעברות ומשם הגענו לשכונה ב בבאר שבע עד היום 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):הבאים

נערות ללמוד או לצבא אני התחתנתי והקמתי משפחה נולדו לי כאשר הגעתי לישראל הגעתי צעירה ובימים ההם לא היו שולחים 

  .נכדים וכל זה בזכות הוריי שברחו מהנאצים 23בנים כולם נולדו בישראל ומהם נולדו לי  2בנות ו 3

 

  2013יולי , שבע –באר , ליאור אוקנין :ראיון

  


