
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  אשר  פרטוק

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

                      Fartuk     פרטוק  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

                       Asher    1/8/1938    ז       אשר 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית
                      Gabes    ַתוניסיה                         סּבֵ ג 

  יצחק:של האב שם פרטי  נווארה :שם פרטי ושם נעורים של האם
   

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/ של האישהמשפחהשם   :  של האישה שם נעורים
  סרוסי 

                                            :  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
                      Gabes   תוניסיה  ַגֵּבס  

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :  תנועה או בחבר בארגון

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

                                       תוניסיה, גבס
                                                                           

     ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?    אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   נשארתי בגבס

  
   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה

  תוניסיה, תוניס 1956
  צרפת, מרסיי

Cabo de hornos 
  

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


 

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

הייתי קטן כשפרצה . היינו ארבעה אחים. אמי הייתה עקרת בית.  אבא שלי היה עובד בניין. בעיר גבס בתוניסיה1938נולדתי בשנת 
   .לכן אין לי הרבה זכרונות מלפני תקופת המלחמה, המלחמה

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

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
וברחנו ממקום , נשארנו ביחד כל האחים עם אמא.  בבנייןולקחו את אבי לעבודה בכפייה, לעיר הגיעו הגרמנים 1942בספטמבר 

אמי . ואמי חיבקה אותי והרגיעה אותי, ויש לי זיכרון חזק שפחדתי ובכיתי מההפצצות שנשמעו מסביבנו, הסתתרנו במקלטים. למקום
  .  מקוםדאגה להסתיר אותנו ובעת הצורך היא דאגה להעביר אותנו ממקום ל

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

אבי חזר הביתה בתום .  לנו סוכריות וממתקים מהמטוסיםזרקואני זוכר שהם ו, 1943בעלות הברית שחררו את העיר במרץ 
) ביגוד, אוכל(תרומות שקיבלנו  חזר לעבוד והתקיימנו באמצעות אבי. תו בית שנבזז לגמרי ולא נותר בו כלוםחזרנו לאו. המלחמה

 הצטרפתי .16 שנים והתחלתי לעבוד כתופר בגיל פרס צרפתי מס"למדתי בב.  מהיהודים בסביבתנו ומהמעסיקים אצלם עבד אבי
,  אני ומשפחתי עזבנו את גבס לתוניס1956- ב .מארגנים מסיבות ולומדים, במסגרתה היינו יוצאים לטיולים, לתנועת נוער גורדוניה
. שם היינו במחנה הכשרה של הסוכנות היהודית במשך כחודש וחצי,  מתוניס הפלגנו למרסיי.1956במאי , שם התחתנתי עם נוגה

האונייה .  ימים5-השייט ארך כ. ישראלהורנו ל-דה- בואביולי יצאנו באוניית פאר ק. היו במחנה יהודים מכל צפון אפריקה ומצרפת
, ושלחו אותנו לקריית שמונה, עם הגיענו חיטאו אותנו. אשתי ואני,  ואחייהוריי, 22.7-הגענו לנמל חיפה ב. הייתה מפוארת מאוד

  .  שם גרנו במעברה בתוך פחונים
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, בורית או תרבותיתעילות ציפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

והתחלתי לעבוד בתחום , תפסנות בבנייןי קורס עברתלאחר כשנה וחצי . ל בשיכול אבנים"בקריית שמונה התחלתי לעבוד בקק
נולד , גדי, ןהילד הראשו.  ילדים בקריית שמונה4נולדנו לנו . התקדמתי ונהייתי מנהל עבודה. ובנוסף בתור סדרן בקולנוע, הבניין

שם נולדה בתנו השניה ורדה , 1958ב) מעיין מבנה ארוך וצר שרצפתו מבטון(עברנו לרכבת. כאשר היינו עדיין במעברה, 1957ב
שם נולדה בתנו השלישית , לבית גדול ומרווח יותר, עברנו לבניין מודרג' 67בפברואר . 1967נשארנו לגור שם עד . 1960בשנת 
  .בשמירות, רתתי בחיל האוויר בבסיס רמת דודוש, גייסו אותי לצבא. ה שנה פרצה מלחמת ששת הימיםבאות). 1967מרץ (שולי 

היו גם חדירות של מחבלים . לעבר קריית שמונה והאזור באותה תקופה התחיל ירי קטיושות.  נולדה בתנו הרביעית אסתר1969ב
  . במלחמת יום כיפור שרתתי בבסיס רמת דוד. מהירי וחיינו בפחד מפני המחבלים.  שמונהשרצחו מספר ישראלים בקריית

, אני נשארתי בבאר שבע עם בתי ורדה.  אשתי עברה עם הילדים לבאר שבע, לאחר תחילתה של מלחמת שלום הגליל, 1981בשנת 
בבניית  עבדתי בסולל בונה. לאחר חצי שנה באתי עם ורדה לבאר שבע. שחיכתה לקבל מכתב העברה מהמעסיק שלה ברשות הדואר

   . נכדים13יש לנו היום .  יצאתי לפנסיהמעבודה זו ,בבאר שבע, בירוחם, בנייה בדימונהעבדתי ב .עובדה וסיירים, שיזפון הבסיסים
  
  
  

  ענבר וג: ראיון
  2012מאי . באר שבע

  

 


	                                         "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 



