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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 . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה
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 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה)
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   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

: )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)
 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

לכל . בו שהתה כל המשפחה המורחבת,  חדרים15-16בבית בעל , גדלתי בעיר די גדולה. נולדתי בעיר מהדיה בתוניסיה
לכל משפחה היו בין עשרה . ובחדר השני היו ישנים כל הילדים של אותה משפחה, חדר אחד להורים, משפחה היו שני חדרים

.   ילדים8אני הייתי ילד שלישי להוריי מבין .  משפחות שגרות יחד4והיינו סך הכל , לשניים עשר ילדים
אך הייתי אוהב נורא גם לדוג דגים עם אחי הגדול , בעיקר לשחייה. הייתי הולך לשם הרבה. הבית עצמו שכן קרוב מאוד לים

ואהבתי גם לשחק כדורגל , דודי-לפני תקופת המלחמה למדתי בבית ספר של צרפתים עם כל בני. 11שהיה באותה תקופה בן 
 .עם בני הדודים שלי

היה לנו עסק משפחתי ויחד עם אבי . אמא שלי היתה עקרת בית ואבא היה קצב. אך גם לא ענייה, משפחתי לא הייתי עשירה
וגם , שמרנו את כל המצוות והחגים היהודיים. היינו שומרים על מסורת יהודית ואוכלים רק מאכלים כשרים. עבדו עוד שני אחיו

בחגים אהבתי שהיו קונים לי בגדים חדשים . היינו הולכים לבית כנסת בערב חג וחוזרים ביחד כולם הביתה. שמרנו שבת
 .כל המשפחה הייתה נורא שמחה והיינו שותים ביחד. לכבוד החג

 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)
(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב
 

היו כל הזמן הפצצות ומטוסים . ליד הבית שלנו חפרו בורות כדי שיהודים יוכלו להסתתר. כשהתחילה המלחמה חייתי במסתור
רק , לכל הילדים אסור היה לצאת מהבור. אני לא יודע בדיוק כמה זמן אבל זה היה הרבה. מעלינו ונשארנו המון זמן בבור

.  ותמיד דאגה לנו שיהיה לנו אוכל ומים מתחת לאדמה, אני זוכר שאמא היתה קונה לנו לחם. למבוגרים היה מותר
יום אחד . ברפת שהייתה לנו, הם היו מתחת לערמות של חציר. ואבא הסתתר עם האחים שלו, הסתתרנו כמו תמיד בבור

וחיינו בפחד לגורלו , חיכינו לאבא שיחזור הביתה. וראיתי שלוקחים אותם מאיתנו, הנאצים גילו את אבא שלי ואת הדודים
 .זה היה ביום שישי, בזמן שהייתה הפסקת אש, אבא הגיע הביתה בסוף. ולגורלנו

היה לה שבר שהתחיל מהצוואר והמשיך עד . היא נפלה אחורנית על גבה ונפצעה, יום אחד בזמן שאמי סחבה כד של מים
 8לקחנו אותה לבית חולים והיא נאלצה להישאר שם במשך , 40באותו זמן היא הייתה בת . והיא לא יכלה לקום, למותניים

זה היה קשה להסתתר וגם . דאגנו להביא לה כל יום אוכל כשר ובעזרת כל המשפחה ארחנו לה חברה כשהיינו יכולים. שנים
אחיותיה טיפלו בה כי היה נורא קשה לה לזוז , אך היה קשה עוד יותר לטפל בה לאחר שהיא חזרה הביתה. להיות צמוד לאמא

 .ישבנו בתוך הבור עד שנכנסו האנגלים וגרשו את הנאצים. ולתפקד לבד

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר
  :(עליה/ העפלה,  אחרי המלחמהחייך,  הביתהתךהשחרור וחזר)

 

סוסה , מישהו הציע לאבא לעבור לעיר אחרת בתוניסיה. העסקים התחילו לחזור לקדמותם, אחרי המלחמה חזרנו לבית שלנו
ואני התחלתי ללמוד בבית ספר יהודי ישראלי ששמו , היתר נשארו במדיה. ועברנו רק המשפחה המצומצמת, כדי לעבוד אצלו

חלק מהדודים .  אחיי ואני7, אמא, עליתי עם המשפחה המצומצמת אבא-  החלטנו לעלות לארץ ישראל1957בשנת ". אליאנס"
 .עלו לארץ לפנינו וחלק אחרינו

 

י על חייך  בארץ /נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה)

(: לדורות הבאים
 

מהאונייה עברנו למעבורות ומשם העלו אותנו למשאיות ,  ימים6אני זוכר שהפלגנו באונייה במשך .  כשעלינו לארץ19הייתי בן 
 .וגאווה לעלות לארץ משלנו, ביטחון, הרגשתי מרץ. הישוב בו אני מתגורר כיום, שהביאו אותנו לגן יבנה

שירתי בצריפין בתור אפסנאי בחייל הנדסה במשך שנתיים ושבעה . ל"אחרי ארבעה חודשים בארץ החלטתי להתגייס לצה
 .בתום התקופה יצאתי מהצבא עקב כך שחליתי בדלקת פרקים. חודשים

שלימים , ולה הייתה חברה בשם מזל, לדודה הייתה בת גדולה. הייתה לי דודה בעפולה שהייתי נוסע מדי פעם לבקר אותה
והחתונה הייתה , 1967בשנת , 29התחתנתי  כשהייתי בן . אחרי שלושה חודשי היכרות החלטנו להינשא. נהייתה אשתי

.  רובם היו משפחתי וחבריי,  מוזמנים150היו בחתונה . באולם הלן קלר בתל אביב



 

 . נכדים8וגם ,  בנות ובן3-  ילדים4יש לי , 78כיום אני בן 
ולשמוע זעקות של אנשים אחרים זה , רעידות, זה דבר שגורם לפחד. גם לא עכשיו בארץ, אני לא מאחל לאף אחד מלחמות

 . הדברים האלהתע אלשמואני מאחל לכולנו שלא נחזור . לא דבר קל
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