
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית   infovatikim@pmo.gov.il:  ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: בפקס או   49003פתח תקווה  10437. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  טקיאר

  :פרטישם 

  יוסף

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  טקיאר

 בלועזית
  

TAKIAR 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  יוסף

  בלועזית
YOSEF 

:                     מין

  זכר

  :לידהשנת

1935  
 

  הצרפתית ביזרטה:  עיר לידה
  

 תוניסיה:ארץ לידה BIZERTAבלועזית

  ויקטור:של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  נינה גז:שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  ביזרטה:    מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  

  בלועזית
BIZERTA 

  :ארץ המגורים

 תוניסיה
  יסודי:תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  תלמיד

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

  "מיליליה"יר מחנה צבאי 'אלג:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

 בלועזית  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  יר'אלג:כי הנך אדם חופשיהמקום בו נודע לך 

 
  :  תאריך השחרור

1944 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  תוניסיה

  :שנתעליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

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

 
אחים אני הקטן מהנשואים  7היינו , אבא שלי היה רוכל ואימא עקרת בית,  בתוניסיה בעיר ביזרטה 6/11/1935נולדתי ב 

שמרנו על אורח חיים . צרפתי נוצרי היו לי כמה חברים יהודים שלמדו איתי, למדתי בבית ספר יסודי. המשותפים של הוריי

  .  תפילות חגים שבתות ומאכלים, מסורתי

  

  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
  

 
כבר באותו ערב . היא עיר נמל לכן לעיר שלנו הגרמנים הגיעו ראשונים ביזרטה, הגיעו אלינו לעיר הגרמנים 1944בשנת 

לאחר מכן הגענו לחווה של יהודי , ברחנו למדבר והלכנו קרוב לחודש, רק המשפחה לבד, שהגרמנים הגיעו אנחנו ברחנו מהעיר

, ו את המלחמה וההפצצותראינו מהמקום שהתחבאנו ב. כ הקמנו אוהל"בשם דוד כהן שם גרנו אצלו חודשיים באורווה ואח

י הגרמנים "בדרך הרכבת הופצצה ע, יר'עלינו לרכבת וברחנו לכיוון אלג, ה 'לאחר מכן המשכנו עד שהגענו לרכבת בעיר בז

יר חיילים צרפתים העלו אותנו במשאיות של 'כשהגענו לאלג .יר'וחלק מהקרונות נפלו לתהום אנחנו ניצלנו והצלחנו להגיע לאלג

לא עבדנו הם דאגו לנו , חודשים עד שהמלחמה הסתיימה 4נשארנו שם  . אי של כושים סנגלים בעיר מיליליההצבא למחנה צב

  . ראינו במחנה חיילים גרמנים שבויים. למקומות שינה ולאוכל

  

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

  

 
. לא חזרנו לעיר שלנו כי הפציצו את הבית שלנו, כשהסתיימה המלחמה עלינו על רכבת חזרה לתוניס עיר הבירה של תוניסיה

אני כילד . ויהודים מהעיר דאגו לנו לאכול, משפחות יהודיות ' חיינו שם בבית ספר אליאס ובבית ספר אור תורה עם עוד מס

  .הם לא ידעו שזה לארץ, ל והתרמתי כסף למדינת ישראל גם ממשפחות של ערבים"בעיר עם קופה של קק הסתובבתי

. בפריז למדתי ואחרי שנתיים עליתי לארץ באונייה נגבה, עברתי לצרפת במסגרת עליית הנוער 1948לאחר שנתיים בשנת 

  .  ר גלעדיהגעתי לחיפה לאחוזה ושם חילקו אותנו לקיבוצים בארץ ואני הגעתי לכפ

  

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

  ):לדורות הבאים
  

 
 5/1/53ל ב "לאחר שנתיים התגייסתי לנח. כמובן שגם עבדתי ברפת ובכל עבודות הקיבוץ. בכפר גלעדי עבדתי ולמדתי אפייה

  .כ העבירו אותנו לכפר עזה ולנחל עוז"ואח'  הייתי בקיבוץ דגניה ב

קריית / גרנו בחלסה, ילדים 9נולדו לנו , אשתי עלתה לארץ והתחתנתי 1955בשנת , השתחררתי מהצבא וחזרתי לכפר גלעדי

  . 1970ההורים שלי עלו לארץ בשנת . נלחמתי כמעט בכל מלחמות ישראל. שמונה במעברה באוהלים

  .כי את זה לא הרבה אנשים יודעים, לי להעביר מסר ושאנשים ידעו שהגרמנים הגיעו גם לתוניסיה חשוב

  .  

   2012נובמבר , שמונה - יתיקר, ישעה נבון: ראיון


