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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  עטיה
   :שם פרטי

  עמוס

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
                                         עטיה   

                                              בלועזית
Attia  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  עמוס

   בלועזית
    Amos                                      

:                     מין
    זכר

   :לידהשנת 
1929 

  :  עיר לידה
                                                             סוסא  

       בלועזית
       Sousse 

  :ארץ לידה
 יהטוניס

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  ברוך מבורך עטיה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 רחל אורי

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  סוסא

   בלועזית
Sousse 

  :ארץ המגורים

 יהטוניס
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :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(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                  סוסא    :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  ארץ ישראל

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
1949  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  "גלילה"



 

  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                                                                                                                                         

 בילדותי. חם וגדול, היו לנו בית יפה, שתי בנות וחמש בנים, בבית היינו שבעה אחין, יהבטוניסבעיר סוסא  1929נולדתי בשנת 
אבי היה עובד בבית בד שמייצר שמן . חלקם יהודים וחלקם ערבים, ושם היו לי חברים" דיומו"למדתי בבית ספר צרפתי בשם 

את החגים היינו חוגגים כמו שחוגגים היום בארץ ורק את חג ,שמרנו בבית על המסורת ועל היהדות.  ואימי הייתה מוכרת בדים
  .ם רצוףאת ליל הסדר היינו חוגגים יומיי, הפסח

  

  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

חשדנו בהם ובסוף אכן גילינו שהם , הם עברו בבית הכנסת של היהודים והתחזו לאנגלים, כאשר הגיעו הנאצים לעיר סוסא
. ליהודים היה הרבה זהב, כסף וזהב, מרגלים לטובת הנאצים והתחילו לעבור בין הבתים של היהודים ולקחו לנו שלל רב

שלמה , את אבי לא לקחו לעבודה כי היה הוא מבוגר וחלש אבל את אחי, הגרמנים לקחו אותנו לעבוד בנמל ובשדות התעופה

הנאצים החלו להגיע לעיר סוסא ולעבור בין הבתים . ולקחו רק את הצעירים ישר מבית הכנסת 17הוא היה בן , לקחו לעבודה
הצהוב וכאשר יום אחד  אני זוכרת שלא הסכמתי לענוד את הטלא. ולחלק לנו טלאי צהוב ואסרו עלינו להסתובב בחוץ בלעדיו

, אני השבתי ועניתי שהטלאי בבית" ? איפה הטלאי שלך: "יצאתי מהבית עם אבי ואחי לרחוב פגש אותנו חייל גרמני ושאל אותי
. ואת הבעיטה הזו אני זוכר עד היום, כמו מגפיים, היו לו נעליים מעור, החייל הגרמני צעק עליי ונתן לי בעיטה חזקה לטוסיק

של הכפר עזר לנו למצוא מקום ' השייח, כפר ערבי אשר היה סמוך לסוסא" כנם- מנזל"ונאלצנו לברוח לכפר משם הגיע הזמן 
שמע על כך הוא בא עם העגלה ' מסתור וכעבור זמן נוסף עזבנו שוב כי אחד מהערבים בכפר הלשין עלינו לגרמנים וכשהשייח

גם ' השייח. י זוכר שגם המשפחה של אלי ישי היו גרים בכפר הזהאנ" מוקנין"שלו ולקח אותנו למקום מסתור חדש לכפר בשם 

גם שיקר לגרמנים למעננו כשהם באו למחרת ואמר ' השייח. דאג לנו לאוכל ושתייה והיה אסור לנו לצאת מהבית תקופה ארוכה
  . הבנתי כי המלחמה הסתיימה והגרמנים הובסו, כאשר ראינו את האנגלים בכפר. שכל היהודים בכפר ברחו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

הבתים בכפר הזה שימשו את עשירי טוניס לדירות נופש , מועדייהבסוף המלחמה עזבנו את הכפר מוקנין ועברנו לגור בכפר 

אחרי .  עשירי טוניס נתנו לנו לגור בבתים הללו לתקופה קצרה אחרי המלחמה, בקיץ הם היו גרים שם ובחורף היו ריקים מאדם
התחלנו . וגיליתי כי מההפצצות הבית שלי נמחק והלכנו להשכיר בית חדשתקופה מסוימת חזרתי לעיר הולדתי סוסא 

במשך הזמן אבי חזר לעבוד בבית הבד , היינו מוכרים אותו ברחובות ולחנויות בעיר) מאכל טוניסאי(להתפרנס מהכנת פריקסה 

הוא עלה על . י וכך עשה"אחי שלמה החליט אחרי המלחמה כי הוא עולה לא. והמשיך לייצר שמן ואימי חזרה למכור בדים
אני התחלתי לעבוד . שם הוא נישא ונולד לו ילד, אונייה וכאשר הגיע לארץ סובבו אותם לקפריסין ששימש אז לבית מעצר

אפילו בעל הבית של המוסך רצה לשדך לי את ביתו אך , מקצוע שלמדתי מהר והייתי עובד מצוין, כמכונאי רכב אחרי המלחמה
בתקופה זו שלמה אחי היה כבר בארץ ונהג לשלוח לנו מכתבים . ציתי להתחתן אז עזבתי את העבודהאני באותה תקופה לא ר

  . משה, עד שהחלטתי לעשות עלייה לארץ ישראל יחד עם אחי הקטן

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

ר המסר שברצונך להעבי, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

בכפר סבא פגשתי  את חבר של אחי . סבא- ישר לעיר כפר 21בעודי בן " גלילה"עליתי ארצה באונייה בשם  1949בשנת 
 סעדאת אחי הקטן משה שלחו לקיבוץ . בשם עמרם חיון אשר אמר לי כי אחי שלמה גר בבאר יעקב ולשם נסעתי, שלמה

לאחר שחרורי מהצבא , 7אני ישר גויסתי לצבא ושירתי בחטיבה . התגייס לצבא בדרום ליד עזרה ולאחר שנה בקיבוץ הוא
אגוזי , קלמנטינות, אשכוליות, בננות: היו לי מטעים של, הגעתי למושב צרופה שנימצא ליד חיפה והתחלתי לעסוק בחקלאות



 

שנים ושם  46, בחקלאות, ופהעבדתי במושב צר. עצים אשר עזרו לפיתוח הענף בארץ הייתי עושה הכלאות בין. פקאן ועוד

אני זוכר שנסעתי לקולנוע לראות סרט בחיפה , הכרתי את אשתי עוד מהילדות כשגרתי במאדיה שבטוניס. הקמתי את ביתי

שאלתי את עליזה איפה היא גרה ועליזה אמרה . אשר נמצא ברחוב ההסתדרות ובמקרה פגשתי את עליזה בקולנוע עם דודה
כאשר . ם שישי בבוקר נסעתי למור שלום כדי לפגוש את משפחתה של עליזה בוכריס ולבקש את ידהשהיא גרה בצור שלום וביו

. לבקשתי כי הכירו אותי ואת משפחתי עוד מטוניסשאלתי את האחים של עליזה אם אני יכול לשאת אותה לאישה והם נעתרו 

תמיד רצינו . ולצערי אין לנו ילדים 1953בשנת  אני ועליזה התחתנו. עליזה חזרה איתי למושב צרופה ושם היה לנו בית קטן

  . לאמץ ילדים אך לא יצא לנו בסוף

  

תוח לפתנו כבוד למבוגרים כי היום אני מפחד , היו סבלנים ולא אלימים, לא להתפנק, לכו לעבוד בחקלאות": צעיריםל אני אומר

   ."לעבוד וללמוד כי אתם העתיד של המדינה לכו .את הדלת בגלל הפשיעה הרבה ברחוב

  

  

  

 

  

  עטר ומוטי יפרח-שלומי בן: ראיון

  2013אפריל  ,קרית ביאליק

  


