
 

  "ְלדֹורֹות"                                  
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל             

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 אתר אינטרנט מיוחד מפורסםבאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  רפאל  :שם פרטי  ברכה :שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

 בלועזית  ברכה: איתו נולדתישם משפחה 
 

  בלועזית  רפאל –חיים  :איתו נולדתישם פרטי 
 

:                     מין

 זכר
  :לידהשנת 

2.2.1933 
 Tunis בלועזית   טוניס: עיר לידה

 
  יהטוניס :ארץ לידה

  קילמון :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  נינה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  טוניס :מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  

 Tunis בלועזית
 

  טוניסיה :ארץ המגורים

 
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

 
  

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

  

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

 
  - ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

 בלועזית
  

  :  תאריך השחרור טוניס :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
1944  

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  
 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  טוניס

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1954 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /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
  

 .ברחתיש יווןבבית ספר כלא למדתי  .משחקים הרבה יחד היינולי חברים ו והילפני המלחמה 
יהודים והגרמנים היו תופסים אותנו ומתעללים כאן הערבים בטוניס היו צועקים שיש  ,בזמן המלחמה כשהיו מגיעים הגרמנים

תמיד . הייתי מחפש דברים כדי למכור אותם כי לא היה אוכל והיה עוצר בעיר 9בגיל  .אני תמיד הצלחתי לברוח מהם .בנו

הערבים תמיד היו . להתקייםכך שהיינו מוצאים היינו מוכרים ליהודים ולערבים כדי לקנות אוכל ווכ למכורחיפשתי נחושת 

 ,יחפים ,היינו הולכים עם בגדים קרועים .ומדים ימים שלמים כדי לקבל כיכר לחם שהיה יבשעמסיתים את הגרמנים נגדנו והיינו 

את אבא שלי למסתור בבית  החלטנו להבריחו ,היינו שלושה אחים .ל בנוולא היה מי שיטפ ,לותהמון מח ולא היה לנו כסף והי

 נתפס בידישכאחי הגדול יוסף נהרג בכלא  .תמיד היינו דואגים לו ומביאים לו אוכל .עד סוף המלחמה ושם נשאר, כנסתה
עם  ם על המדרכהזוכר את הצעדים של הגרמנים שהיו דורכיעוד אני . כל שאר האחים עלו איתי לארץ ישראל, הגרמנים

השתדלנו לשמור על המסורת היהודית בכל . כאשר שמענו אותם היינו מתחבאים ולא פותחים את הדלתות .הנעליים הכבדות

  .תקופת המלחמה

   

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

אני . מחבוא והתחיל לעבוד באפיית עוגותאבי יצא מה .אותה ולאחר מכן הגיעו האמריקאים לתוניס ושחררו הבריטים הגיעו
. כסף לבית בשביל אוכל ובגדיםיותר כדי להביא  - ולאחר מכן הייתי סנדלר ,לאחר המלחמה התחלתי לעבוד בעשיית מברשות

  .ע קרוא וכתובאת הלימודים הפסקתי לגמרי אחרי המלחמה ועד היום אני לא יוד

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

משטרה עצרו אותי מה ,יום אחד הלכתי בעיר .התחלתי לעבוד בים המלח במסעדה 1954כשהגענו לארץ ישראל בשנת 

בבית חיל השריון והשתתפתי במלחמות קדש וששת הימים ולא הייתי ל התגייסתי. ואמרו שאני חייב להתגייס לצבאהצבאית 

ילדים  3יום יש לי כ .שנה 25שם  נשארתיסולל בונה וחברת ד בהתחלתי לעבו יהצבאשירותי לאחר . רצופה חצי שנהבמשך 
  .ועד היום אני פנסיונר בבית ,יצאתי לפנסיה מוקדמת 1993בשנת . ותשעה נכדים

  

  

  2013יולי , באר שבע

  


