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  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  טמם :שם משפחה

  

  ויקטור :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

      טמם: איתו נולדתישם משפחה 

                                       

                                       TAMAM בלועזית
 

  ויקטור :נולדתי איתושם פרטי 

                                                   

:     מין                       VICTOR בלועזית

                 זכר

    :לידהשנת 

  1935 
  נאבל :עיר לידה

                                                             

  תוניסיה :ארץ לידה                                NABEL בלועזית

 
  טמם ) הנרי(משה :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אוזן) מילי(אימילי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                              נאבל: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  תוניסיה :ארץ המגורים                                NABEL בלועזית

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  ישיבה+יסודי

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                      תלמיד   
       

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  ר"בית

                                                                                        נאבל: 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

                                                                                                              נאבל :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1943:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו (

  יהיר'באלגחודשים   6

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1950 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "נגבה"

  



 

  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                                                                                                                                         

לאבא אני יודע שהיתה , ומהסיפורים שאמא הייתה מספרת, 7-8כילד בגיל ממה שאני זוכר . נפשות 8לפי זכרוני חיינו בבית 

, ששמו ביבי טמםבן דוד שלו  בשותפות עםאת החנות הוא הפעיל  .וגם למסחר בזהב ובכסף, עסק לצורפות ותכשיטים - חנות
ולמטה היו , למעלה היו דירות .היה שייך לאיש עשיר מאוד ששמו יצחק ממושבית קומות בגרנו . "י'פרג"כולם כינו אותו ו

ויות שלוש תמונות בסלון היו תלו, מאיטליה תוצרת חוץ וכולו, הריהוט היה יקר. מפוארשלנו היה בית ה .משרדים וחנויות

 .ותמונה שלישית של נשר גדול ,תמונה שנייה עם ראש של אייל, תמונה אחת של טווסהיתה . מצבעי שמן ענקיותמקוריות 
  .ערבים היו טוביםשכנים ההיחסים עם הוגם , הייתי תלמיד בבית ספר וגם למדתי תורה, ילדות שמחהלי היתה 

  
  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
  

הוראה מבעל הבית שצריך לפנות את בבנין שלנו כל הדיירים קיבלו  ומיד כשהגיעו , 1942שנת בנכנסו לעיר נאבל הגרמנים 

השארנו  .שום דבראיתנו ולא הספקנו לקחת  ,מיידיבאופן ההוראה הייתה לעזוב . מפקדהלהבניין  הפכו אתוהגרמנים  ,הבית

והמבוגרים  ,כדי שכולם יידעו שבבית גרים יהודים ,בית יהודיעל כל סימנו צלב קרס הגרמנים . את הבית עם כל התכולה שלו

ם לפני שהיינו ביחסי שכנות טובה אית אותם אנשים. החלו להתנכל לנובתקופה זו הערבים  .נאלצו להסתובב עם טלאי

להכנת  לילקחו את אבא שו, 17אספו את כל הגברים מעל גיל הגרמנים  .הלשינו עלינו לגרמניםהם אלה ש, המלחמה
 6כעבור ו, א חלה בחיידק אלים ולא ידעו איך לטפל בואב ,אחרי חודשייםבערך ). הר העורות( "לוד'בל ז'ג"המשרפות ב

 ,אמאאנחנו ו, עזבנו את הביתואז , ילדים קטניםעדיין  היינו ואחיי אני .לבדנשארנו ו הוא נפטר ,הנלחם במחל םשבה ,חודשים

שהיא לא  ,אמא שלי סיפרה עד יום מותה. ליד בית הכנסת הגדול בנאבל שהיה ,גדול הביתב ועברנו לגור אצל הדודה שלי
   .עד היוםשם קיימות  עדיין, לוד'בל ז'גהמשרפות  לפי מיטב ידיעתי .של החנות ושל הבית בו גרנו םמה עלה בגורל ודעתי

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
 ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

לפני שעלינו  .מתוניסיה "עליית הנוער"עם  אני עליתי בעלייה הראשונה. הגיעו האנגלים לתוניסיה ושחררו אותה 1943בשנת 

לי לא  אבל ,שם יהודילו מי שהיה כל יריה נתנו זהות בדויה ל'באלג. תחת שלטון צרפתי אז שהייתה, יריה'לאלגארצה עברנו 

ולאחר מכן  ,חודשיםששה יריה כ'באלגהיינו  .עד היוםנקרא  וכך אני ,"ויקטור" ושמרתי על שמי ,היה צורך לתת זהות בדויה

  . וחזרנו ללמוד עברית ,"לה שו לוארה שאטו"גרנו בבית ילדים  בצרפת .לקחו אותנו לצרפת
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  
 ,שנתייםשם נשארתי ואני הגעתי בתחילה לקיבוץ רמת השופט . שלחו אותנו לקיבוצים 1950ביוני  26בכשהגענו ארצה 

בקיבוץ לא כי , כמה שיותר מהרהיה לי חשוב לצאת מהקיבוץ . ל"עד שהתגייסתי לצה ,מרחביהקיבוץ עברתי ל 16 וכשהייתי בן
את שירותי הצבאי עשיתי . והיה לי חשוב ולהמשיך לקיים אורח חיים בהתאם ,אני חונכתי באופן מסורתיואילו  ,שמרו מצוות

מלחמת יום ב, מלחמת ששת הימיםב, השתתפתי בכל המלחמות. 1957שנת השתחררתי בו ,"גולני"כחייל קרבי בחטיבת 

, שם בדוי אחינתנו ל יריה'נו באלגתבזמן שהיי .שם התאחדתי עם אחיו, עברתי לעיר עכולאחר השחרור  .מבצע קדשבכיפור ו

ומידי  ,באותה תקופה אחי ואני סבלנו מאבטלה .זמןוזה לקח לי הרבה  ,היה לי קשה לאתר אותוולכן  ,דרכינו נפרדוולאחר מכן 

. עד שהכרתי את אשתי מרסל ,בדייגתקופה ארוכה עבדתי  מאוחר יותר .בחקלאות ובדייג, פעם עבדנו בעבודות מזדמנות

 .והתחלתי לעבוד בבניין אצל אחיה של אשתי ,ואחרי זמן קצר עברנו לגור בנתניה ,המשכנו קצת לגור בעכולאחר שהתחתנתי 

  . נכדים 7- ילדים ו 4חבצלת השרון ונולדו לנו מושב בנינו בית והקמנו משפחה ב
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