
 

  "ְ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 . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  אריש :שם משפחה
  

  אדוארד דוד :שם פרטי
  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            אריש :שם משפחה איתו נולדתי

                                            

                                             Arish בלועזית
  
 

  דאדי :שם פרטי איתו נולדתי

  

  Dady בלועזית

                                          

:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה

13/12/1933 
  עממליף:  עיר לידה

                                                              

     Amamlif  בלועזית

                                           

  יהתוניס :ארץ לידה

 
  אלפרד :שם פרטי ושם משפחה של האב

  

  לור צרפתי :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    עממליף: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  
 Amamlif בלועזית

 
  תוניסיה:ארץ המגורים

 
   :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(

  

     יהתוניס: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                     תוניסיה :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   1943: תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  

  צרפת

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
  

1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  הרצל



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

חיינו . בהמשך נולדו עוד שני בנים ובת. בן שלישי למשפחה של הורים עם שני ילדים גדולים ממני, בתוניס 1933נולדתי בשנת 

אני . תאמא שלי הייתה עקרת בית וגידלה אותנו בביו עובד ברכבת בתור אחראי על הרכבת אבא היה .חיים טובים וצנועים

היו איתם הרבה בעיות כי הם היו , למדנו בבית ספר נפרד מהערבים. עד שהגעתי לבית הספר הולך ללמוד בחדרהייתי 

אני זוכר שהתחילו הפצצות והסבל התחיל ואז הבנו . וגם בבית בבית הספר דיברנו רק צרפתית. זורקים עלינו אבנים

  .שהתחילה המלחמה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

או  בריחההשתתפות ב, 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, בהתנגדות

  

תחנה  ,היה להם משרד. עליוזור המגורים והשתלטו הגרמנים פלשו לא, צד הצבא הגרמנייחד עם כל הפצצות וההתקפה מ

הם לקחו בית שממנו זרקו את בני המשפחה והקימו להם שם את  למעשה". ריּבֶ רְ גודַ "וקראו לו  ,משלהם כמו תחנת משטרה

הוא נלחם מול האנגלים . היה אחד הכוחות החזקים של הגרמניםונלחם בצפון אפריקה ל מֶ קצין הגרמנים הגדול רֹו. התחנה

שדדו את כל . דלּו'בל ג'למקום קראו ג. משרפותהגרמנים קילומטרים מהעיירה בה גרתי בנו  18מרחק ב. עד שהובס על ידם

בתקופת המלחמה אבא שלי עבד מאוד קשה תחת מרותם . רכושינו ובנוסף לקחו קבוצות גדולות של יהודים מתוניס לאושוויץ

הוא . עם כל הקושי שהיה לו, כדי לספק לנו אוכלהוא רצה לשרוד ולהגן על המשפחה , לא הייתה לו ברירה. של הגרמנים

יותר , היינו סגורים בבית אנחנו. לוקח מעט אוכל ויוצא שוב לעבוד, הגיע אחרי חמישה ימים כשהוא דואג לנו, בקושי היה בבית

  .נו בביתםנכון היינו מסתתרים בבתים של הערבים כי היחס עם השכנים הערבים היה טוב והם רצו להגן עלינו והסתירו אות

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

בזמן המלחמה אבא היה מגיע הביתה עם אוכל . הגרמנים ברחו, המלחמה הסתיימה והאנגלים נכנסו לעממליף בתוניס

הסוכנות היהודית נתנה לנו תלושים . הרעב והמחלות, שהשיג בסתר ולאחר המלחמה ניסינו להשתקם מכל הקושי

. לתינוקות הביאו אבקת חלב ואבקת ביצים, ביצים, חמאה בתוך מים, לב, מוצרים בסיסיים כמו לחם, שבאמצעותם קיבלנו מזון

אח שלי הגדול היה יוצר בשלוש לפנות בוקר כדי . אח שלי סילבן נפטר בתקופה הזו מחוסר מזון, שי להתקייםעדיין היה קו

. 55אבא חזר הביתה והמשיך לעבוד ברכבת עד שעלה ארצה בגיל . לקבל את כיכר הלחם והיה מחלק לכולם חתיכת לחם

עברית וקיבלתי  למדתי, גרתי שישה חודשים. רפתלמרסיי בציצאתי מעממליף בתוניס באונייה שונזי  50בתחילת שנות ה

  .בגדים והכינו אותי לעלייה

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  

העבירו אותנו בטנדר , חיפה לקחו אותנו לקיבוץ רגביםמנמל . ללא משפחתי, עליתי לארץ במסגרת עליית הנוער 1950בשנת 

חרשתי את . ור בצריףגואחר כך עברתי ל, גם בקיץ וגם בחורף, גרתי באוהל כשנה. בחשיכה ישר לחדר אוכל לארוחת ערב

ואת הצטרפתי לנוער מגבעת חיים , ל"התגייסתי לצבא לנח 17בגיל  .האדמה עם טרקטור ועבדתי בכל מה שנתנו לי לעבוד

 .ואחר כך עברנו לקיבוץ כפר שאלדהטירונות העברתי בירושלים 

  

 

  רכי'שושנה צ: ראיון

  2012 מאי, נהרייה

  


