
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ברוך :שם משפחה
  

  פרדי :שם פרטי

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

                                                                                   
   :שם נעורים

:       מין                     י'פרז    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Fraji בלועזית
ז     נ /                                     

 2.1.1934 :לידה תאריך

  נבל  ): מחוז, ישוב( דהמקום לי Nabl בלועזית  תוניסיה :ארץ לידה
                                                                                                   
  חיים :של האב שם פרטי  נושה תמם :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                      נבל: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע                Nabl   בלועזית   תוניסיה :ארץ המגורים

                     
 

 בית ספר יסודי: לפני המלחמה תואר אקדמי/שכלהה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  מודיקה

  מרסיי :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1949 :עליה שנת

  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  וןנא לכתוב בגוף ראש                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

אם לא . המשפחה הייתה מסורתית וכל שבת הייתי בבית כנסת עם אבא. היינו שלושה ילדים.  למשפחת ברוך1934נולדתי בשנת 
  . קיבלתי סטירות, הגעתי לאמירת שיר השירים בבית כנסת

  .תפילות ועוד, ולאחר מכן למדתי תורה,  בצהריים1-סיימתי ללמוד ב. למדתי בבית ספר יסודי מקומי
  .אמי הייתה עקרת בית. הייתה לו חנותבה ,  ונסע לעיר אחרתהיה סוחר בדיםאבי 

  
  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/נגדותהת/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
בית הספר שלנו נסגר והפך למפקדה של .  בערך10הייתי בן . אינני זוכר בדיוק, 1944 או 1943הגרמנים הגיעו לעיר שלנו בשנת 

כיסאות ועוד רהיטים לטובת ,  הגרמנים לקחו מבתי היהודים שולחנות.ותנו ללמוד תורה במין קהילה יהודיתלקחו א. הגרמנים
 הוא ברח .אחי הגדול נשלח למחנה עבודה. גם אמי נתנה תכשיטים. התחילו לדרוש גם זהב ותכשיטים, לאחר זמן מה. המפקדה

אמי שמעה . ו יחד עם בורחים נוספים וקשרו להם את העינייםהגרמנים תפסו אות. כי רצה להיות בבית, מהמחנה לקראת פסח
  .הוא חזר למחנה ולא היה בבית בפסח. והוא שכנע שאחי לא יברח, שהולכים להרוג את אחי והתחננה בפני גרמני

עצר את ) שאת שמו אני לא זוכר(המוכתר המוסלמי ברכנין ברחוב שלנו .  משפחות20מתוך , היינו ארבע משפחות יהודיות ברחוב
ובאמת לא , הוא אמר להם שמשפחות יהודיות אלה באחריותו. שבה היו חיילים שלקחו יהודים למחנות עבודה, המכונית הגרמנית

  .ייתכן שהסיפור קרה לפני שאחי נלקח למחנה העבודה. גז ואוזן, פרטוך, המשפחות היהודיות היו ברוך. נגעו בנו
  .ומצד שני אחי הגדול פליקס כן נלקח, משפחותמצד אחד אני זוכר שהמוכתר הגן על ארבע ה

  .אבל בתוך העיר שלנו הסתובבנו חופשי, לא יכולנו לצאת לעיר אחרת
 אנחנו היינו לוקחים . זרקו ניירות ממטוסים שבהם דרישה מצבא גרמניה להיכנע, ליד העיר הייתה מלחמה והפצצות של בנות הברית

  .את הניירות האלה
. קיבלנו אותם בנשיקות וחיבוקים וכך נגמרה המלחמה. הסתתרו ונכנסו טנקים בריטים לרחוב הראשיבאחת ההפצצות הגרמנים 

  .אמי עשתה מזה מרק, אכלנו רק חוביזה. אבי לא עבד בתקופה הזו. נדמה לי שהמלחמה אצלנו ארכה פחות משנה
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, חזרה הביתההשחרור ו: ציוני דרך(

  . בגלל המלחמה הפסדתי את הלימודים. יחד עם כל הכיתה' נשארתי שנה בכיתה ו
  .ושם הוא לחם במלחמת השחרור, לקחו את אחי יוסף לארץ. בין היהודים" סכסכה"הסוכנות היהודית 

  .ר היה חיילאז אחי כב, 1949התגעגענו אליו ועלינו ארצה בשנת 
  .עשו לי הקרנות בקופת חולים מעוז בירושלים בעקבות הגזזת שחליתי בה והקרחתי

   
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 בפרדס חנה היינו שנה ועברנו .כמו בהמות לפרדס חנה, ותהגעתי עם משפחתי למחנה סנט לוקס ומשם לקחו אותנו במשאי

כנער למדתי נגרות אצל אדם בשם . לאחר מכן העבירו אותנו לדירת שני חדרים, גרנו בגבעת שאול. אבי כבר לא עבד. לירושלים
לאחר מכן , אפסנאותולמדתי '  הייתי בדגניה ב.ל"בנח, הייתי שנתיים וחצי בצבא. שאחר כך הוריש לי את הנגריה שלו, שרייר

  .2000 ועד שנת 1954עבדתי כנגר משנת . שירתי בתל ליטווינסקי
  

 


	                                          "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 



