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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  טוויטו

   :שם פרטי

  ר 'רוג

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  טוויטו

                                              בלועזית
Touitou  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  ר'רוג

   בלועזית
 Roger                                         

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1937 
  :  עיר לידה

                                            פיליפ טומה

       בלועזית
 Philip Tome 

                                          

  :ארץ לידה

 טוניסיה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  ראובן טוויטו

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 שולה טוויטו
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

                                            פיליפ טומה

   בלועזית
Philip Tome 

 

  :ארץ המגורים

 טוניסיה

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  השכלה יסודית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             תלמיד  

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

  "נוער ציוני"

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  פיליפ טומה תוניסיה                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

  

1951 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "ארצה"אוניית 



 

  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                                                                                                                                         

, רוב יהודי טוניסיה עסקו בזה, אבי עסק במכירה וקנייה של זהב וכסף, ר טוויטו ונולדתי בעיר פיליפ טומה שבטוניסיה'שמי רוג

בעיר פיליפ טומה היו הרבה יהודים ושמרנו על אורח חיים דתי . אימי הייתה עקרת בית והיינו עשרה אחים כאשר אני באמצע

התיידדנו עם הקהילה הצרפתית בעיר וחיינו איתם בשכנות . וכל כשר וחגיגת חגי ישראלוא, שיעורי תורה, כנסת -בתי: הכלל

  . רוב התושבים בעיר שלנו היו אירופאים". חדר"כך ב - הילדים היהודים למדו בבית ספר צרפתי ואחר. טובה

  

  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

שמענו מה קורה ". בירחו מהר, מ מהעיר"ק 5הגרמנים כבר כאן במרחק , היזהרו: " יום אחד הגיע לביתנו קצין צרפתי ואמר לנו

הבריטי , הנוער הבוגר שלנו התגייס לצבא הצרפתי. צמנו והתפללנו עליהם כי ידענו מה מתרחש שם, הודים באירופהעם הי
באותו היום שהודיע לנו הקצין הצרפתי על בוא . והאמריקאי כדי לאחוז בנשק ולהילחם בגרמנים כדי לא למות כמו יהודי אירופה

לקחנו בגדים ואבא לקח זהב וברחנו , אבא ואימא אספו אותנו, יר'וחלק לאלגכל היהודים ברחו מהעיר למדבר סהרה , הגרמנים

שהיה גם " סיף–אבו "שבט " ברברי"שעות עד שהגענו לשבת בדואי לובי  4 -הלכנו כ. למדבר סהרה עם עוד משפחות יהודיות

זור שבטים ופורעים ערבים היו בא, אבא שלי הצטרף ללחימה יחד עם השבט שלקח אותנו לחסותו. י האיטלקים"הוא נרדף ע

לא ידענו , במשך שנה ואז חזרנו לביתנו בפיליפ טומה" סיף - אבו"חיינו ביחד עם שבט . והיה צורך להגן על חיי השבט

, האמריקאים הפציצו את העיר שלנו, ערב שבת אחד. שהגרמנים עדיין נמצאים בעיר כי תמיד היו כוחות צבא יוצאים וחוזרים

ביום אחד . והיו גם קרבות רחוב פנים מול פנים בין בעלות הברית לגרמנים שהתבצרו בבתים שבער B-17מטוסים  20-ראינו כ

הם נכנסו אלינו לבית ולא הצלחנו לתקשר איתם עד שאבא שלי , כוחות הצבא האמריקאי חיפשו גרמנים ועברו מבית לבית

פגשנו במהלך . קאים יהודים שהבינו ועזבו אותנוכנראה שהיו שם חיילים אמרי, הוציא טלית וסימן להם שאנחנו יהודים
צרפתים ואמריקאים שהיו מגיעים לבית הכנסת להתפלל איתנו וגם חילקו לנו אוכל , התקופה הרבה חיילים יהודים בריטים

 בפיליפ טומה כנראה שהגרמנים לא ידעו שיש יהודים כי לא חיפשו יהודים לעומת ערים אחרות ששם, אצלנו בעיר. ומצרכים

היו הרבה קרבות בין בעלות הברית לגרמנים עד  1945עד שנת . אספו את היהודים למחנות עבודה והעבידו אותם שם בפרך
  . שהם ברחו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

עלה לארץ ישראל בשנת , רנה, אחי הגדול. שנים ואני התחלתי ללמוד בבית ספר 8-אחרי המלחמה נשארנו בפיליפ טומה עד כ

התגייס למשטרה והשתחרר כקצין בדרגת , הוא נפצע פעמיים בירושלים ורמת הגולן, והשתתף במלחמת העצמאות 1948
תמיד רצינו לעלות לארץ ישראל . וגרו בחברון וקבורים שם 1900גם משפחתה של אימי עלתה לישראל לפני שנת , ק"רפ

אני עליתי עם שתי אחיותיי ולאחר מכן גם , אני הצטרפתי לארגון הנוער הציוני ושם מי שרצה עלה ארצה. ולהגיע לירושלים

חצי ושם למדנו בצרפת שהינו כשנה ו). 1950בשנת (מפיליפ טומה נסענו לטוניס רבתי ומהנמל שם הפלגנו לצרפת , הוריי עלו
היינו בברנואה . את השפה העברית ועבודת החקלאות ממדריכים שהגיעו מישראל ועם הוריי הייתי בקשר בעזרת מכתבים

  . ל לקחו את הבוגרים יותר והעלו אותם לארץ ישראל"ילדים וכולם יהודים ומבית הספר הנ 300שם היינו ) אזור פריז(בצרפת 

  

  י על חייך  בארץ/א ספרנ

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

  ):לדורות הבאים

הים סער , אני זוכר את ההפלגה, ימים 8הפלגנו במשך , "ארצה"עליתי מצרפת לארץ ישראל באוניית המעפילים  1951בשנת 

אני ושתי אחיותיי חודש גרנו , בחיפה" אחוזה"ה ובאו מהסוכנות ולקחו אותנו להגענו לנמל חיפ. והאונייה הטלטלה בים כמו אגוז

ההתנהגות של האחראים עלינו לא הייתה יפה והם היו אלימים וחסרי , במחנה המעבר. שם ומשם עברנו למוסדות וקיבוצים



 

 - לכפר גליקסון באזור פרדס חנה נפרדתי מאחיותיי ועברתי לחוות הנוער הציוני בקטמון ירושלים והן עברו, סבלנות כלפינו

הוריי הגיעו לצפת ואני בעקבותיהם  ושם , שנים 3-4 -בחוות הנוער הציוני עבדתי ולמדתי שם עד שהוריי עלו ארצה כ. בנימינה

אני עוד זוכר , 1958והשתחררתי בשנת ) ש"חרמ(שירתי בחיל רגלים משוריין , התגייסתי לצבא 1956בשנת . גרנו במעברה
ל בהכשרת קרקעות "אחרי הצבא עבדתי בקק. ובמהלך שירותי נלחמתי במבצע קדש בסיני 3369690: האישי שלי את המספר

 8נולדו לנו , 1964את אשתי ההכרתי בשנת . שנים של עבודה 32עבדתי באזור רמת הגולן ויצאתי לפנסיה לאחר , וציוד הנדסי

אקדמאית כי רציתי לתת להם את האפשרות ללמוד באוניברסיטה  כל הילדים שלי בעלי השכלה, נכדים 15ילדים וכיום יש לי 

לא , אם נדע לשמור על המדינה לא יהיה לנו חורבן: ם הואהמסר של לדורות הבאי. הזדמנות שלי לא הייתה, ובטכניון

  . זהו עם נרדף, אנחנו חייבים לשמור על המדינה הזאת מפני שעם בלי מדינה, לא גירוש ולא פרעות, שואה

  

 

  2013מאי , שמונה - קריית, שי נבון: ראיון

  


