
 

  "ְ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 ledorot@pmo.gov.il: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

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

  02-5605034: או בפקס5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר   

  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  סיקסיק
  :פרטישם 

  אברהם

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

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

  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  סיקסיק

  בלועזית
Seksek 

  :שם נעורים
 

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  אברהם סיקסיק

  בלועזית
Seksek Albert 

:                     מין
 נ/  ז 

  :תאריךלידה
28.12.31 

  ):מחוז, ישוב(מקום לידה
  סוס

  בלועזית
Sousse 

  :ארץ לידה
 התוניסי

  :של האב שם פרטי
  יצחק

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 זינה

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(הבעל/שם פרטי של האישה
 

  :  של האישה נעוריםשם 
 

  :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  סוס תוניסיה

  בלועזית
Sousse 

 תוניסיה :ארץ המגורים

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 תלמיד יסודי

  :המלחמהמקצוע לפני 
  

  :  או בתנועה חבר בארגון
  בני עקיבא

  ):  ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה
Monastir& Tunis 
 ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  

  ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  :              מקום  השחרור
 תוניס

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  :עליה שנת  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1951 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון:)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
 

  .אחים הגדולים ממני 10וכך נולדתי לתוך משפחה עם אם חד הורית ו, אבי נפטר בזמן שאמי הייתה בהריון איתי

  
  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 /יחהבר; להצלתך באופן משמעותיסייע 
 

וניסטר שם ישנו בבית כנסת של ברחנו למ .ע ובמזל גדול לא היה אף אחד בביתהבית לנו נפג הכאשר גרמניה פלשה לתוניסי

הסכימו לך רים לא הגב, בלילות היו מגיעים המקומיים ודורשים שנוציא את הבנות החוצה. העיר יחד עם יהודים רבים נוספים

 .ואני זוכר את אחיי הולכים מכות כל לילה כדי להגן על אחיותיי
  

עזבתי את בית הספר והלכתי לעזור  ,11ילד בן , אני. אחותי ובעלהעיר הבירה לגור עם  -לאחר מספר שבועות ברחנו לטוניס

את אחיי הגדולים היו לוקחים כל בוקר לעבודות לכפייה והם היו חוזרים בערב . לאימא לעבוד במפעל המקומי בתור אינסטלטור

החיילים האנגלים הצילו את כולנו מפני , בעלות הברית הוקמו בעיר משרפותעל ידי ) 1943(שבוע לפי שחרור תוניס  .מותשים

  .שם נתפס על ידי הצרפתים וגויס לשרות הלגיון הצרפתי לשנים רבות, יריה'מספר ימים לפני כן אחי ברח לגבול אלג .אובדן

  

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

כחלק מתנועת בני . אך תמיד רציתי לעלות לארץ, בתוניס לעזור לאימא לכלכל את עצמה ואת אחותילאחר המלחמה נשארתי 

, חברי 200יחד עם , שבצרפת על מנת לעבור הכשרה לקראת העלייה לארץ ישראל לטולוזעקיבא בה הייתי חלק עברתי 

 . ההכשרה נמשכה חודשיים
 

אחרת לא היו נותנים לי לבצע  ,ולא צרפתי ,תוניסיהיק לי דרכון חדש לפני הטיסה נאלצתי לשחד פקיד במשרד הפנים כדי שינפ

הגשמתי את חלומי ועליתי עם תנועת בני עקיבא לקיבוץ כפר , 20בגיל , 1951 -וכך ב . עלייה ומגייסים אותו לצבא הצרפתי

  .ובצרפת ותוניס נשארו כל משפחתי, דרום בישראל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

לאחר כשנה התגייסת לצבא לשנתיים וחצי שם שירתי . עליתי לקיבוץ כפר דרום שם עבדתי קשה ביום בבניה ובלילה בשמירות

וכך , םצריך להקים קיבוץ חדש שיהיה לתוניסאילאחר השחרור החלטתי עם מספר חברים מבני הגרעין שלי כי . בחיל התובלה

התקופה . במושב עבדתי כטרקטוריסט ובלילה שמרנו מפני הפדיון שפרצו כל לילה וגנבו לנו ציוד. הקמנו את מושב גילת בדרום

  !!שנים 5הייתה תקופת הצנע ונאלצנו עם מזון מועט וללא חשמל במשך 

  

  .נכדים 7וכיום יש לנו , יצחק וארי - י בניםבחלוף השנים עברנו לבאר שבע ונולדו לנו שנ

  
  2014אפריל  ,שבע –באר , לירון ארז: ראיון 

 


