
 

  "ְ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

   חזאזי  :שם משפחה

  

  שולמית  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           בוכריס : איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Bucharis 
  דולי  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Dolly                                          

: מין

                    נקבה

 

  1941 :לידהשנת 

 

    ממלב: עיר לידה

  

       בלועזית
Mlawa                                           

  טוניס  :ארץ לידה

 
  ניסים בוכריס  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  חמיסה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     ממלב  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Mlawa 

  טוניס  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 'השכלה יסודית כיתה א

   :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
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  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, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1951 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " ארצה"אוניית 

  



 

  :ועל חייך בארץי על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  

  

  . ,אבי היה צבעי ואמי עקרת בית, ייםהורי היו דת. היינו ארבעה אחים, אני נולדתי בממלב שבתוניס, הורי עלו מגרבה לתוניס

, היא מאוד פחדה שנשאר בבית, מא שמעה שעומדים להפגיזיוא השכור שגרנו בו היינו בבית .סבתי  ודודתי גרו אתנו ביחד 

בבית זה גרנו עד , ביתנו נהרס ונאלצנו לעבור לבית אחר, באותו הלילה הפגיזו את מקום מגורינו. ברחנו להסתתר במקום אחר

  .עד שעלינו לארץ ישראל, לחמהאחרי המ

  

  ,מחיפה שלחו אותנו לראש פינה, התחנה הראשונה הייתה בחיפה. ובצרפת עליו על אוניה ארצה, לארץ עלינו באוניה מצרפת

ועבדתי ילדים  10עם חיים ונולדו לנו לאחר מכן התחתנתי , הבפנימיילמדתי בבית ספר , בארץ רכשתי השכלה .במעברהגרנו 

  .בשעות הערב" טכני"ועדון מהייתי גם מדריכה ב .בחצור הגלילית" חוני"ספר בתור מזכירה בבית 

  

 

  2013נובמבר  ,הגלילית –חצור , יאיר יהודאי :ראיון

  


