
 

  "ְלדֹורֹות"                                    
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                 

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                            
  

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

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 אינטרנט מיוחד אתר ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  סיטרוק :שם משפחה

  

  יוסף :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                     

  אין צורך לענות עליה, ה אינה נוגעת אלייךבמידה והשאל                                     

 בלועזית  סיטרוק: איתו נולדתישם משפחה 
 

  בלועזית  יוסף :איתו נולדתישם פרטי 
 

:                    מין

 זכר
  :לידהשנת 

1933 
  בלועזית  תוניס: עיר לידה

 
  יהתוניס :ארץ לידה

  אלגרה :האםשם פרטי ושם נעורים של   יעקוב :של האבושם משפחה  שם פרטי

 
  :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  תוניס

  בלועזית
 

  :ארץ המגורים

  יהתוניס

 
   תואר אקדמי/השכלה

  :לפני המלחמה
  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

  תוניס:  מגורים בתקופת המלחמהמקומות 
  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

 
  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 במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, נות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמח(

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1956 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;ךחברי ילדות, בית הספר, דלתהבית בו ג: ציוני דרך(
  

 כולםהייתי בשלושה בית ספר  .גדול נפשות בבית 7היינו  ,גרנו כל המשפחה ביחד. במרכז תוניס 1933 נולדתי בשנת

  .פורטיביתהייתי חזק מאוד מבחינה ס, לשחק כדורגל וכדורסלמאוד  יאהבתבאותה תקופה . ביםמעור
  

  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
  
אז ו ,בשירה וזמרהראיתי שהם נכנסו לעיר  .מגיעים חלון וראינו את החיילים של הנאציםמול העמדנו יום ראשון של המלחמה ב

לכן  ,לגטו בגלל שהוא היה רוקחאת אבא שלי לא לקחו  .הצעירים לעבודות פרךבחורים היהודים התחילו לקח את כל ההם 

ינו מעבידים אותם ולא היה להם יה" -מהגטו סיפר ליאח שלי  .לים הנאצים היו מתנהגים באכזריותהחיי .לקחו רק את אחי

היינו  ,ו לא היה אוכל והיה קשה מבחינת כסףגם אצלנ. לא היו נותנים להם להתקלח ובקושי היינו נותנים להם מים ,כלוא
  "קופצים על משאית בשביל אוכל

. לנו אפילו שירותים ולא הי ,טנו ישנים במקליהי .אסור היה לנו להדליק אור בלילהבמהלכם , חודשים שישההנאצים היו אצלנו 

 .הרב גם תנויהיה א ,שעזרה לנו שהרגשנו תפילה יתההי וז" לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים"ם בלילה היינו כל המקלט שרי

דים מואז הוא הוריד את ה ואות יתפסועוד אמרו שהנאצים  יום אחד .בוכה על כל נפטרהיה חיל נאצי שהיה יושב בבית קברות ו

  .והתלבש רגיל

  

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

יחי "עמדתי על כסא ואמרתי שאני זוכר , שמחתי מאוד  .ניסלתו אנגלים והצרפתים ,חודשים נכנסו האמריקאים שישהאחריי 

  .אמריקאים היו מחלקים לנו סוכריות ומזון והייתה שמח גדולההרוב הנוצרים שלחו אותם לאיטליה ו ,"תיםהצרפ

לא ישנתי  .והכל נגמר בשלום להשתקם עזרו לנו .ררו את כל היהודיםחיהנאצים וששלטון ררה תוניס מחוש 7.5.1943 בתאריך

  .באותו הלילה מרוב שמחה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, לותך הציבורית או התרבותיתפעי, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  
מחנה מעבר להגיע לאחי בחר  .באיטליה נשארנו שבועיים ואז הגענו לישראל באנייה. הגעתם איטליה 1956 בשנת, מתוניס

הייתה  כשעוד 1956לדימונה ב והגענוהסוכנות ם עאחי דיבר  יולאחרוחודש כ םישבנו ש .פותרוחיות ט םכרובית והיו ש בשם

 4ד "בבה ,עשיתי גם צבא .מת לישראלייעבדתי בקרן קואני הייתה לנו צרכנייה אחת  ,נשאנו בדימונה וחיכנו .מחנה מעבר
  .רחל ודוד ,דורין ,לעולם את יעקב תיאוהב 1965התחתנתי ב .1959בצריפין 

  
  

  יקיר טלקר: ראיון

  2013סט אוגו, דימונה


