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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                     

   

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                         

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה
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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  מסיקה :שם משפחה

  

  אלקסיס שלום :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           מסיקה: שם משפחה איתו נולדתי

                                            

                                             Mesika בלועזית
 

  אלקסיס שלום :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Alexis בלועזית
Chalom         

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
1/1/1933  

   ה'ביז: עיר לידה
                                                              

     Beja  בלועזית
                                           

  טוניס:ארץ לידה
 

  שמאל :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  מרסל שואת :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                    ביזרטה: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

 Bizerte בלועזית
 

  טוניס :ארץ המגורים

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :חבר בארגון או בתנועה

בני , השומר הצעיר, ר"בית(

    )עקיבא

  

     טוניס: 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

  "אל אווינה"שדה התעופה 

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                    טוניס :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   5/5/1945: תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )גרמניה ואיטליה

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  הביזרט

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1956 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  נגבה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  לכתוב בגוף ראשוןנא                                                                                                                             

היינו . אבי היה מספק שירותים בסיסיים כמו אוכל שתייה ודלק לאוניות שהיו נכנסות לנמל. יהוניסתגרנו בביזרטה שב

תה אחותי הגדולה היי. אחי פרדיו אחותי ריימונדוקטנים ממני , אניאחר כך , אחותי הגדולה פוזט, ארבעה ילדים

ברית המילה של אחי הקטן הייתה באותו יום . אחי הקטן היה עם אמא. היינו בגןהקטנה ואני ואחותי ' ב או 'בכיתה א

  .את הברית עשינו באפלה. של פלישת הגרמנים לעירנו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

  

 7-8כל כיתה בין גרנו ב. לבניין בית הספר אליאנס, מדירתנו ומעירנו והועברנו לעיר הבירה טוניס סולקנו 1940בשנת 

ויל העלו אותנו על רכבת לעיר הבירה רויתחת שמירה גרמנית ומפ, זרטה לפירוויל נעשה ברגליהמסע מב. משפחות

ה ישנו על השמיכות בתחיל. רגון יהודי ובהמשך סיפקו גם מזרוניםי א"עתנו לאליאנס סופקו שמיכות עעם הג. טוניס

 15הגרמנים אספו את כל הגברים מגיל . וכל מיני כלי בישול, בעיקר לילדים, רגון סיפוק גם בגדיםובמשך הזמן הא

לשמחתי כעבור תקופה מסוימת אבי הצליח לברוח בעזרת שוטר . לקחו אותם למחנה עבודה סגורו, כולל אבי, ומעלה

כעבור חודש . והוחזר למחנה העבודההוא נתפס שוב לצערי בהמשך בערב פסח . צרפתי שהיה במקום וכך חזרו אלינו

יום אחד עד ש ,ך תקופהליח אבי לברוח בעזרת אותו שוטר וכשחזר הביתה היה מחופש לאישה במשצחודשיים שוב ה

אני נאספתי מוקדם בכל . חנה כמעט עד סוף המלחמהמהוא נשאר ב. ערבי הלשין עליו והוא נתפס בפעם השלישית

היינו מגיעים לשדה התעופה ומקבלים ". אל אווינה"שדה התעופה  - עם כל הילדים ונשלחנו למחנה עבודה פתוח בוקר

טחים על בזמן ההפצצות היינו מש. ל הנחיתהתוח את  כל הקורות במסלואתי חפירה וכלים שונים והיינו צריכים לפ

כך זה נמשך ו וזרים לבית הספר אליאנס שבו גרנובערב היינו ח. הרצפה ומחפשים מחסה אך היו גם ילדים שנפגעו

  .אכלנו לפת כי זה מה שהיה אפשר למצוא, חודשים לא טעמנו לחם. כשנתיים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

לא הייתה ברירה וחזרנו . החזרנו לעירנו ביזרטמתום המלחמה תוך זמן קצר . 12הייתי בן אני המלחמה נגמרה כש

אנחנו הילדים . אבא חזר לעיסוקו הקודם ואמא הייתה עקרת בית, קודם נהרס אך שכרנו בית חדשה הבית. לשגרה

התחילו התקוממויות של הערבים נגד הצרפתים והיו . חזרנו לבית הספר ובהמשך נולדו לי גם עוד שני אחים ואחות

  .פעולות טרור רבות ואז אבי החליט בעזרת שליחי הסוכנות לעלות ארצה

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים

  

ולכן , הגענו בליל שבת לחופי הארץ. ומשם עלינו ארצה היהודים היינו שם חודש במחנה, נו למרסיימביזרטה הפלג

אבא רצה לעבוד וכבר גרה בטבריה הגיעה לפנינו ואחותי הגדולה . ונייה נשארה מחוץ לנמל ונכנסה רק ביום ראשוןאה

התחתנו ונולדו לנו שבעה , הכרתי את אשתי .גר שםאני ועד היום  56משנת ו ,כך הגענו לקריית שמונה .בקרבתה

למרות כל הקשיים נשארנו ו אנחנו חיים באושר ושמחה .נכדם ובקרוב גם נינים 17כיום כולם נשואים ויש לנו  ,ילדים

 .תמיד בקריית שמונה ומקבלים הכל באהבה והבנה

  

 

  הדר רז: ראיון

  2011ינואר , קריית שמונה

  


