
 

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilרים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  שם משפחה ושם פרטי כיום

  טויטו :שם משפחה

  

  ויקטור בורק :שם פרטי

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                  

  במקומות המסומנים) גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

       טויטו :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

 ויקטור בורק :שם נעורים

   בלועזית                                                          :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
  זכר 

  :לידה תאריך
22.4.1928 

   ): מחוז, ישוב( לידה מקום
                                                              

   בלועזית
                                                           

 יריה'אלג :ארץ לידה

  סילביה :שם פרטי ושם נעורים של האם  אברהם :של האב שם פרטי

 
  טוניסיה :ארץ המגורים                                          בלועזית                                                         אלחסייה: מה לפני המלח מקום מגורים קבוע

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                תלמידה 
   

  :  או בתנועה חבר בארגון

  
  

  טוניסיה, וניסת): ארץ, מחוז, ישוב( ים בתקופת המלחמהמקומות מגור
                                                                            

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                     טוניסה:  מקום  השחרור
  
 

 1943  :תאריך השחרור

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

  

   :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1949  

   :)הים אם עלה בדרך( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

                                  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

יום אחד . ערק התה מכיניהישממנו פרדס גדול של גת היה לה . לטוניסיה יריה ועוד לפני המלחמה ברחה'הגיעה מאלגאימי 

. על גמל לטוניסיה הוריי החליטו לברוח כתוצאה מכךו ,לה עליו קנס גדולנתנו וגם ם החליטו לקחת ממנה את הפרדס הצרפתי
  .הייתי בן חודש ימים בלבדאני אימי מספרת ש. ילדים 7- אבי ו, היינו אימי

שמו היה . ליהודים בלבד ,בקרבת מקום ת ספרהיה לנו בי". אלחסייה"הודית בשם גרנו בשכונה יכשהגענו לטוניסיה 

  .אחים שמונהות היוכך הפכנו ל, בטוניסיה נולד לי אח נוסף". אלייהודס"

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, יםפרטיזנ/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; סייע באופן משמעותי להצלתך

  
ם הגרמניבשלב מסוים . כל היום הולך לים ואוכל, רחחוהייתי פ 13הייתי בן . גרנו בעיר הבירה של טוניסיהבזמן המלחמה 

לא ו יבכניסה עם נשק מסוג עוז שעמדהיה חייל . התמקמו בוהם ו" הוטל -יסטיק'מג"קראו לו . מלון גדול בטוניסיה השתלטו על
לטוניסיה הם הכריחו את  כשהגרמנים נכנסו. המלון הזה שימש לגרמנים כמרכז מודיעין משלהם. היה ניתן לעבור במדרכה זו

את . "ביזרט"בנמל  אז לקחו אותם לעבודה ומעלה 20בני אחיי היו שלושת . כדומההיהודים לעבוד בעבודות כמו כבישים ו
כבשו ולבסוף  הגרמנים הפציצו את טוניסיה 1942-1943בשנים . לא לקחוגם אותו אבי היה עיוור אז ו ,לקחו הנשים והילדים לא

   .וזו הייתה הפרנסה שלנו ,לערביםבעיקר , ירקות מכרהאימי . היה קשה להשיג אוכלו ת הספרלא הלכנו לבי. ולהאת כ
הם נלחמו בלוב ומשם . צבא האנגלים לבין ,הבכירים בצבאה של גרמניה הנאצית אחד הגנרליםשהיה , הייתה מלחמה בין רומל

למרות הפצרותיהם של וזאת , לאחר התבוסה השנייה באל עלמיין המשיך רומל בנסיגתו אל תוניסיהגם . נכנסו עד לטוניסיה
נרל לויד 'ור ג'בפיקודו של מייג, צות הבריתארבתוניסיה התנגש בקורפוס השני של צבא  לחימהבמסגרת ה. סוליניהיטלר ומו
  .אבדות כבדות רומלמה שהסב ל, פרדנדאל

והצילו אותנו  אל תוך הבתיםהאנגלים והאמריקאים נכנסו . יום שישי אחד הגרמנים הציבו תותחים משוריינים באמצע הרחוב
  .וכך נגמרה המלחמה, וטאליתמפני השמדה ט

  

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

 היהשם הכל . ה בגרמניהבמשך שנ תישהיו התגייסתי לצבא הכיבוש הצרפתי, ולאחר המלחמה 17.5בהיותי בן , 1946בשנת 
בסוף השירות שלי . םאטנלאחר מכן התנדבתי בווי. ם להשתקםלתושבים ש ותפקידנו היה לעזור ,הכלכלה קרסהומפוצץ 

  .בחדר עד היוםאצלי שתלויה , קבלתי תעודת הערכה על שירותי בצבא הכיבוש
  . 1949החלטתי לעלות לארץ ישראל בשנת . חזרתי לטוניסיה אף אחד לא היה שםכש

  
  יך  בארץי על חי/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

י אימ, בתל אביב" סלמה"לאחר מכן המשכתי למעברה . שם פגשתי את אחי ,ליד חיפה, הגעתי למחנה דוד 1949בשנת 
  . שם התגוררה אחותי, בהמשך עברתי לכפר יבנה. ואניםלקרו שודרגופח שלאחר מכן התגוררה שם בתוך מבנים עשויים 

כשהייתי מגיע לבקר את אימי במעברה הכירו לי . והייתי מתעסק בעיקר במערבים, כיום משמר הגבול, התגייסתי לחייל הספר

מה  לאחר זמן. היא התגוררה במחנה צבאי אנגלי גדול מול שדה התעופה כיוון שהייתה עולה חדשה מטריפולי. את אשתי
  .ילדים 11וגידלנו יחד , שם אנו גרים עד היום, הקמנו בית בטבריה, התחתנו

  
  

  זיומירי : ראיון

 2013מאי , טבריה


