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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שמעוני :שם משפחה

  

  אנדריי  \שלום  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, מידה והשאלה אינה נוגעת אלייךב                                  

           שמעוני :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Shimoni  

 
  אנדריי  \יוסוב  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Hyosub \ Andrei                                          

:                     מין

 
  1934 :לידהשנת 

 
   טוניס : עיר לידה

  

       בלועזית
Tunis                                           

  טוניסיה  :ארץ לידה

 
ראש (פליקס שמעוני  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  ) הקהילה

  

  בוקרה אמה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 

                                                    טוניס : לפני המלחמה עמקום מגורים קבו

  

   בלועזית
Tunis 

  טוניסיה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  5ילד בן 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  " השומר הציוני"

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                      

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

נו טנק בריטי שרמן ואז הבנו כי בטוניס עצמו ראי :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                                      אנחנו חופשיים

 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  

 

   אחר השחרור ל ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1952 
  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                                                                                                                                         

ם בטוניס למשפחה מפוארת מבחינת כלכלית וחינוכית תרבותית הוריי עסקו בצילו 1934שמי שלום אנדריי שמעוני נולדתי בשנת 

ופיתוח כאשר אימי הייתה עקרת בית והייתה עוזרת מיידי פעם לאבי  אני לא למדתי בבית הספר בתקופת המלחמה כי הייתי רק 

נמשל " שובלייה"משפחתי הייתה קשורה לקהילה היהודית כאשר אבי היה לקח חלק גדול בניהולה אבי היה לו תואר ש  5בן 

  .ארגון זה תמך לפני ואחריי המלחמה דאג לנזקקים ולמשפחות מצוקה"  הבנים החופשיים "לאביר בארגון אשר נקרא 

בנים בית מאוד מסורתי כאשר שמרנו על חגים כשרות ומנהגיי יהדות טוניס מאכלים מאוד  2בנות ו 4ילדים היינו  6אנחנו כ

  .עשירים יש במטבח שלנו טעמים מאוד מגוונים אמי הייתה טבחית מעולה

  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

ל כך כי סיפרו לי יום אחד באו הגרמנים לעיר שלנו והודיעו שאין יותר בית ספר ולא לא זוכר האמת כ 5לערך בתקופתי שהייתי בן 

בפעם  ופגשנוכ בקשו מכל היהודים להתפקד בבית הכנסת הראשי ואני זוכר שהלכנו כל המשפחה לשם "מסתובבים חופשי ואח

הודיעו לנו שמהיום החנות היא שלנו אבא הראשונה בקצין גרמני אשר ישב ורשם את פרטינו לקחנו לנו את הרדיו שהייה בבית ו

   .צריך לעבוד איתם היה מאוד קשה כי אבא לא התפרנס באותה תקופה

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

כשאר כל הילדים ידעו כי צבאות הבריטים שיחררו אותנו ראינו יתה אחריי יום עבודה בשמחה אני זוכר יום שישי נכנסו הב

רצנו לבית ועשינו שמחה  Vצחון יברחובות צבא אמריקאי יחד עם טנקים בריטים אני זוכר טנק שרמן ובתוכו חייל עושה אות נ

שחרור בצהריים גדולה למחרת כל היהודים היו בבית כנסת והייתה אווירה טובה מלאה ברגשות עם שמחה אמיתית לכבוד ה

   .הייתה תהלוכה של הטנקים ואנחנו חגגנו יחד איתם

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  שר אין סופי שהיינו משתוקקים כבר לעשות עלייה הסוכנות היהודית היו מספרים לנו על ישראל בגן עדן שפע של אדמות ועו

מין בסיס צבאי נטוש שם היינו עד למעבר לאונייה בחיפה כאשר " ארנאס"שלנו היה מארסיי במחנה שנקרא מחנה  1מעבר ה

ואנחנו התלבשנו  ddtסים אותך בחומר נגד קרציות שנקרהגענו לחיפה ושם השוק הגדול קיבלנו שני אנשים מכופפים ומרס

בגדים הכי יפים שלנו לכבוד העלייה זה היה בושה עליו נורא כאשר הגענו לשער העלייה בחיפה לא היו מקלחות ונשארנו עם ב

הדבר הזה בגב ובראש כל אחד לקח מיטה ומזרון שמו אותנו בפינות כל מה שחשבנו ירד לטמיון לא תיארנו שהגן עדן הא 

   .נוםיהיג

  

יחד עם אח ואחות והשאר נשארו התחלתי לעבוד בהכשרת  17כפר עבודה גורן הייתי בן עלינו לארץ ישר למושב  1952בשנת 

ולאחר תקופה הכשרנו את הקרקע לנטיעה והתפתחות    T.N.Tקרקע התעסקתי בפינוי אבנים וסלעים באמצעות חומר נפיץ 

שלא עשיתי צבא  תי כשבועיים למרותהיות חייל בשירות מילואים הוכשרכנסו אותי לילהתיישב מאחר שזה היה ישוב ספר מייד ה

במועדון קלאב מד באכזיב נפגשנו , שתי מריםמגורן הכרתי את א .שירות מילואים ועוד שנתיים התנדבות נוספותות שנ 30הייתי כ

  .נכדים 6ויאיר מהם יש לנו ,עופר,אילן,ילדים ושמם דוד 4הקמנו משפחה כאשר יש לנו  1963התחתנו בשנת 

  

שנים העיתוי לא  3בנהירה חנות צילום כ 1970חר תקופה פתחתי עסק בשנת אבארץ היה חקלאי בישוב ול עיסוקיי הראשונים

נכנסתי לעבוד בלהביי ישכר  1970-1973היה נכון הייתה תקופה צנע ונאלצתי לסגור את החנות תקופה קשה מאוד משנת 



 

סיון עשיר בידע מאחר ששפתי הייתה יי בעל נכ נכנסתי לעבוד באגמור ורבוס בשיווק כשאר אנ"שנה ואח 16דתי שם בעב

   .צרפתית והייתה לכך דרישה קיבלו אותי מאחר המפעל נותן שירות לאירופה

יש לנו את הדבר הכי יקר בעולם והוא מדינת ישראל דגל ישראל והצבא כל אדם שרוצה לכבד את עצמו חייב לראות את "

  "הדברים האלו בקדושה מעל ומעבר למחשבה

  

 

 2013יולי , שלומי, אלירן לוי :ראיון

  


