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. נפשות 9גרנו בבית , נולדתי למשפחה ממוצעת. בביזרטה בטוניס 10.4.1933 -בן פורטונה ומרדכי נולדתי ב, שמי קריאף חי

לפני המלחמה למדתי . אבא עסק בחנות נעליים ואמא הייתה עקרת בית. אחים 4סבי וסבתי אני ועוד , רטונה מרדכי ופו: הורי

  .אני זוכר שאהבתי מאוד את עיר הולדתי אך לצערי אינני זוכר הרבה פרטים שקרו לפני המלחמה ' בבית ספר בכיתה ג

  

באותו זמן למדתי . נכנס צבא גרמניה לטוניס וביזרטה שהייתה אז עיר נמל חשובה בצפון אפריקה 1942בחודש אוקטובר 

ב ואנגליה להפציץ את העיר יום ולילה ובכל פעם ירדנו "מאותו הרגע שהגרמנים נכנסו לביזרטה החלו צבאות ארה' בכיתה ג

  .קלטים באותה תקופהלתעלות שליד הבניין כי כפי שידוע לא היו לנו מ

בימים הראשונים של הכיבוש בתי הספר עוד פעלו ובאחת ההפצצות נכנסו במהירות לאחת התעלות שבחצר בית הספר 

באותה תקופה אנשים . ולצערי נפלתי לתוך התעלה ונחבלתי קשות ברגל מבקבוק שבור ועוד היום יש לי צלקת מאותה פציעה

ו שנעזוב את העיר לעיר הבירה ן באו מהקהילה היהודית וביקשחודש לאחר מכ. רבים עזבו את העיר ולא היה לנו לאן ללכת

כל הדרך היו הפצצות שאילצו אותנו . יצאנו בבוקר מוקדם אספנו מעט בגדים ומזרונים על עגלה ופרד ויצאנו מהעיר. טוניס

ים ואנו טענו הגרמנים בדרך היו בודקים את המטען ושואלים אם אנחנו יהוד. לעצור בצד הכביש ולחכות לסיום ההפצצה

כשהגענו לבירה קיבלנו בתוך כיתה שבבית ספר אליאנס פינה למשפחה כאשר היינו ארבע משפחות . שאנחנו איטלקים נוצרים

  . בכל כיתה ובכל ערב היו באים גרמנים לקחת גברים לעבודות כפייה

  .נכנסו האנגלים והאמריקאים לטוניס ובזה תם הכיבוש הנאצי 7.5.1943בתאריך 

  

עם תום המלחמה נשארנו עוד ארבעה חודשים בבית הספר במקום המגורים ולא יכלנו לחזור ליזרטה כי העיר חוסלה כליל 

אני לא אשכח את התמונה בראש שלי שאני ואבי הלכנו לבקר בביזרטה בכדי לראות האם נשארו שרידים מהבית . מההפצצות

מנזל (עזבנו את טוניס ונסענו לעיר פריויל  1943בחודש נובמבר . תביזרטה הייתה כולה חרבו. שלנו ולצערי לא נשאר כלום

  . 1951עד שעלינו לארץ ביולי ) בורגיבה

אי לכך כל שנות לימודיי התחילו ' הכניסו אותי שוב לכיתה ב' כתוצאה מהמלחמה הפסדתי שנת לימוד במקום לעלות לכיתה ד

  .ומה קשה שמלווה אותנו שנים רבותהמלחמה שינתה לנו את כל מהלך החיים וגרמה לטרא. מחדש

  

עברנו השפלה רבה כשאר התבקשנו לעבור ריסוס כי חשבו שיש לנו . מרסלה עברתי בדיקות והגעתי לחיפה, ירדתי באנייה

חודשים  הבמעברה הכרתי את אשתי יולדה ולאחר כמ. ושם ישנו באוהלים במעברה, הגעתי לטירת הכרמל. קרציות בראש

מכיוון שרוב , היום עברנו ואני גר עם אשתי בדירה שכורה בעיר נשר. בנות ובן 2שם נולדו לנו , ת הכרמלנו בטירהתחתנו וגר

  . שעות בתנובה ואשתי כעת עקרת בית 4אני עובד , הילדים והנכדים גרים כאן וכך יותר קל לנו להיות לידם כמו כן
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