
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  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  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  יוסף :שם פרטי  ביטן :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

 Bitan  בלועזית                                           ביטן: איתו נולדתישם משפחה 
 

:                     מין                                         Yosef  בלועזית  יוסף :איתו נולדתישם פרטי 

    ז
   :לידהשנת 

27/07/1943 
  יהתוניס :ארץ לידה                                          Midnin תבלועזי   מידנין: עיר לידה

 סוירה ביטן :שם פרטי ושם נעורים של האם  גוסה :של האבושם משפחה  שם פרטי

 יהתוניס :ארץ המגורים Midnin בלועזית  מידנין :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

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

   

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                          תוניס, מידנין
                                                          

       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית

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

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1958 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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

רבקה  וילדה את אחותי הבכורה אימי הייתה עקרת בית . דנין אשר בתוניסלאימי סוירא ואבי גוסה בעיר מ 1943נולדתי בשנת 

היה  סבי מצד אימי. המשפחה אבי היה קצב ועבד כל יום מבוקר עד ערב בכדי לפרנס את  .ואחי אהרון הבוגר ממני בשנה

                                                                                                                                       .    צורף

  

  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

   

מסבי וסבתי נלקחו שלושה קילוגרמים של זהב אשר היו . ולקחו את כל הזהב יהודין המלחמה נכנסו גרמנים לכל בית בזמ

  .לזנוח את עיסוקו כצורף לטובת עבודה במכולת סבי לאחר מכן נאלץ . ברשותם

לטיפולים בבית  פגעתי בעיני פגיעה חמורה ונזקקתיביתנו נהרס ואני נ  -מדנין, במהלך הפצצות על עיר מגורינו, 1943בשנת 

שכנה שהכירה אותנו בתוניס סייעה לנו ולקחה . שם גרתי עם אימי במשך שישה חודשים, בעיר הבירה תוניס "תלין"חולים 

לצערי הרפואה בזמנו לא הייתה . סייע בשליחת כסף לתוניס) אחי אימי(גם דודי יוסף , אותי בכל בוקר לטיפולים בבית החולים

  .ת העין השנייה וכיום אני רואה בה באופן חלקיבסוף נאלצו לעקור לי עין ולנתח א, יעילים ביותר מפותחת והטיפולים לא היו

לאחר  .לקחת אותי לבית החולים בתוניסלפני הפציעה שלי אבי נלקח למחנה עבודה אך שוחרר לאחר שלושה שבועות בכדי 

  .   פה זו שהה עם אחותי אצל סבתיבתקולחזור למדנין בכדי להמשיך לפרנס את המשפחה וזמן מה היה עליו 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

  .1945שם גם נולדה אחותי פרחה בשנת , לאחר המלחמה נתנו לנו בית אחר בו גרנו וחזרנו לחיים רגילים

בר מצווה ועד גיל הלימודים התקיימו בבית כנסת שחולק לכיתות כאשר הגדולים מגיל . תורניבית ספר אחי אהרון ואני למדנו ב

הרביץ לתלמיד שלא התמיד רבי ניסים נעים אשר היה נוקשה ו, זכור לי המורה שלנו .אחת ולמדו גמרא בכיתה והי חמש עשרה

למד ראיית  שם, בלימודיו ונשלח לאנגליה ללימודים מתקדמיםאחי הצטיין  .כמו כן למדנו בבית הספר גם עברית .בלימודיו

  זור באר שבעעלייתו ארצה עבד כרואה חשבון בא לאחר. חשבון

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים



 

מצרפת הפלגנו . לקחו אותנו ממדנין במונית לתוניס ומשם הפלגנו באנייה במשך יום וחצי לצרפת .ארצהעלינו  1958בשנת 

שם עבד אבי בחקלאות , בהגיענו ארצה לקחו אותנו להתגורר במעברה באופקים .ישראלניה נוספת לובאבמשך שמונה ימים 

   .י למדתי בבית ספרואנ

לא  באסף הרופא אך ראייתי עברתי ניתוח. ים בארץ בהם ניסו לטפל בעיניעברתי בין בתי חוליארבע עשרה כשהייתי בן 

שם , באופקים" אופר"במפעל טקסטיל שבע עשרה  בוד בגילסתי לצבא ולכן התחלתי לעעקב בעיית הראיה לא גוי .השתפרה

  .ולאחר מכן יצאתי לפנסיה מוקדמת עד לסגירת המפעל עשרים ושש שנהתי במשך עבד

 .עברנו לנתיבות בה אנו חיים עד היום משם ,במשך עשרים ושש שנהוגרנו בשדרות  תנתיהתח 1970נובמבר ב

  

 

  ,פרידמן יצחק: ראיון

  2011אוגוסט , נתיבות

  

  


