
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
   ראשוןנא לכתוב בגוף                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

למדנו , שיחקנו עם חברים בשכונה במשחקים שונים. אולי שנה, למדתי תלמוד תורה בחדר. את בית הספר אני זוכר בקושי
בעל המכולת היה ערבי והיו עוד חנויות של ערבים . השכונה שלנו הייתה שכונה יהודית שגבלה בשכונה ערבית. בבית ספר
  . יחסים סביריםהיחסים בין היהודים לערבים היו. בשכונה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךמשמעותיבאופן סייע 
. היה אז שלטון וישי ולא הבנתי אז מה זה אומר. רק שמעתי מהמבוגרים כל מיני דברים, כילד לא שמתי לב למשהו חריג

בשלב מסוים . מאוד בסגנון אירופאיזה היה בית כנסת גדול . הנאצים השתלטו על בית הכנסת הגדול והפכו אותו למטה שלהם
התחילו להסתובב . אחר כך התחילו לקחת גברים יהודים לעבודות כפיה. דרשו מכל היהודים למסור את מקלטי הרדיו שלהם

  .לאט לאט התפתחה אווירת פחד בשכונה. שוטרים ברחוב ששלפו אנשים מהבית
השותף . הוא הרגיש פתאום חריף בגרון ושלף את האקדח. תף שלותוניסאי עם שו' אני זוכר שראיתי גרמני אחד קונה סנדוויץ

  .והם עזבו את המקום' הגרמני זרק את הסנדוויץ, שלו הסביר לו משהו בלחש
עם ההפגזות והצורך , אז כבר המלחמה הורגשה יותר. ויום אחד נפל מטוס במרכז העיר, התחילו הפגזות של בנות הברית

נשארנו שם . מצאו שם מקלט, וגם אנחנו, יהודים רבים. ולידו שוק אל בכרי,  היה מקלטנובשכונה שליד השכונה של. להסתתר
  .אבי התחבא גם כדי לא ללכת לעבודות כפיה. ימים ארוכים בזמן ההפגזות

הגרמנים . שלא ימצאו אותו, הסבירו לקטנים שלא להסתכל לכיוונו. יום אחד התחילו לחפש יהודים לעבודות כפיה ואבי התחבא
לאמי היו קרובי משפחה . אחרי המקרה הזה אבי החליט שלא כדאי להישאר בעיר. כנסו למקלט ולמזלנו לא מצאו את אבי שםנ

, מצאנו את משפחת אמי. שכרנו כרכרה ונסענו לסולימאן, לקחנו כמה דברים. מ מתוניס" ק30במרחק , בעיירה סולימאן
אבל הלחץ של , גם שם היו גרמנים.  אחד החדרים שימש לאחסון שעורה,הם היו חקלאים וגרו בבית גדול. שקיבלה אותנו יפה

  .בשכונה שגרנו היו בתים פרטיים חד קומתיים. חיפוש משתמטים מעבודה לא הורגש
יום אחד נפלה פצצה בסמוך לאחת . ובזמן ההפגזות ברחנו והסתתרנו בתעלות האלה, החלטנו לחפור תעלות מזוגזגות

  .  ההדףהתעלות וכולנו הרגשנו את
  .למדנו אצל רב בקבוצה קטנה בבית הכנסת

. הגענו למחסן תבואה עם קצת צל וחומת אבן ארוכה. יצאנו מהעיירה והלכנו לכיוון השדות. יום אחד התחילה הפגזה קשה
 ידענו רק שזה, שמענו שריקות של פגזים ולא הבנו מה קורה". דברך ניצב בשמיים' לעולם ה"התיישבנו והתחלנו להתפלל 

לקראת שקיעה החלטנו לחזור . לאט לאט העניינים התחילו להירגע. בדיעבד התברר שאלה היו הבריטים שהתקרבו. מסוכן
  ". ?כמה זמן לקח לכם לבוא"ואבי התפרץ אליהם בצעקה , פתאום ראינו טנק אחד או שניים. לעיירה

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

ניסיתי . אני זוכר שאבי קנה לי חמור קטן. נשארנו בסולימאן עוד חודש או חודשיים. הייתה חגיגה גדולה כשנגמרה המלחמה
הם היו בקשרי ידידות עם , םאני זוכר שהגיעו כוחות צבא אמריקאיים ואירחנו אות. אך הוא לא הסכים, לשחק איתו ולרכב עליו

  .היהודים
למשפחתי לא היו . ואז נאלצתי להפסיק, למדתי בבית ספר עד בר המצווה שלי.  ביתנו נשאר שלם.אחר כך חזרנו לתוניס

  . 16את אשתי הכרתי בגיל . ואחר כך עבדתי במקצוע, אבי שלח אותי ללמוד אצל תופר. אמצעים ונאלצתי לעזור בפרנסה
יום אחד אמרו לנו שאפשר תוך שבועיים לעלות .  לעליה כמה שנים לפני קום המדינה וציפה לזה בכליון עינייםאבי רשם אותנו

היינו חודש במרסיי .  שנינו כשהתחתנו17היינו בני . אך אמי התעקשה על חתונה, אשתי לעתיד רצתה לעלות איתנו. ארצה
  .לפני העליה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ ודיםלימ: ציוני דרך(
. זה היה בסביבות החג פסח. אם אני לא טועה, משם נלקחנו לסנט מוריס. העיר הייתה מוארת מאוד יפה, הגענו לחיפה בלילה

ואז אמרו , כך עברו שבועיים או שלושה. ת צהרייםקיבלנו ארוחת בוקר ואז ישבנו והמתנו לארוח. היינו עסוקים בלהמתין לאוכל
עברנו את נהריה ועכו . נכנסנו כמה משפחות למשאית והתחלנו לנסוע ליעד לא ידוע. לנו שאנחנו עוברים למקום מגורי קבע

. בריםויצא אלינו מישהו שהתחיל להסביר ד,  עם צריפוני פחהגענו לאיזה מקום. לאזור קיבוץ סאסא, והגענו לגליל המערבי



 

, הולכים לבנות ישוב חדש,  הוא הסביר שאנחנו העולים הראשונים.הבנתי קצת מה שהוא אמר, בגלל שלמדתי עברית בחדר
כדי ליישר את האדמה סביב , נתנו לנו טוריה. נכנסנו לצריף שלנו והיה שיח בתוך הצריף. ונקבל עזים ופרות ועוד דברים

היינו אנשים עירוניים ולא . ל ולקחו אותנו להכשרת קרקע"למחרת באו מקק. יו מזרוןנתנו לנו שני חמורים וקרש לשים על.הצריף
אספנו את ראשי המשפחות והם הלכו להתלונן , התחלנו להתמרד. כמו זריעה ודברים נוספים של חקלאות, הבנו בדברים כאלה

  .במשטרה
אמרו לנו שיש שם .  בלילה, שם הר טוב ליד ירושליםהגענו למקום ב. כי זה מה שרצינו, שמחנו. אז אמרו לנו שניסע לירושלים

דוד של אשתי מצא לי עבודה במפעל ליטוש  .בלשכת העבודה נתנו עדיפות למשפחות מרובות ילדים. רכבת ובית חרושת
חצי מהמשכורת שלי .  היה אוטובוס שנסע בבוקר וחזר בערב.חיפשו מישהו דובר צרפתית ואני התאמתי. עדשות בירושלים

  . כדי שלא אצטרך לבזבז כסף על נסיעות, דודו של אשתי הציע לי להישאר אצלו.  על נסיעותהלכה
כך עבדתי במפעל המלט . נרשמתי בהסתדרות ויום אחד אמרו לי שאלך לעבוד במפעל. אחרי שנה שמעתי על מפעל מלט

עברתי . ך לסגירת המפעל הישןלמזלי נפתח מפעל מנועי בית שמש בסמו.  עד סגירת המפעל– 1968 ועד סוף 1954משנת 
 עם הקמת הלביא התחילו . התקדמתי בדרגות לדרגת מנהל מחלקהלאט לאט. הכשרה ועבדתי במפעל מנועי בית שמש

והתחלתי לעבוד , 1988אני התפטרתי מרצון בשנת . עם ירידת הלביא מהפרק התחילו פיטורים. להיכנס מהנדסים בלי סוף
שם . והתחלתי לעבוד במפעל מוצרי גומי בלוד, נאלצתי לעזוב גם את העבודה הזו. ר מכןבמפעל בוכנות שמונה חודשים לאח

 שתי בנות –גידלנו בכבוד חמישה ילדים . עבדתי כל הזמן כדי לאפשר לאשתי להיות עקרת בית. נשארתי עד גיל הפרישה
  . ושלושה בנים

  
  
  
  

   על ידי יעקב בן ברוןנכתב
  2011ינואר . בית שמש

  
  נה נאוראלי: עריכה
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