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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  בקהר:שם פרטי   אטיאס :שם משפחה

  

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה                                   

       בנימין:איתו נולדתישם משפחה 

                                            

                                              בלועזית
 

  מפשוטה:איתו נולדתישם פרטי 

                                                      

   בלועזית
                                            
 :  מין

       נקבה

   :לידה שנת

1939 
  'דוש :עיר לידה

                                                              

 יהוניסט :ארץ לידה                                                בלועזית

  מסעוד :של האבושם משפחה  פרטישם 

  

  קמונה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                             'דוש: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
                                         

  טוניס :ארץ המגורים

 
   :המלחמהלפני  תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

   

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

  :או בתנועה חבר בארגון
     נוער הרחוב

  'דוש:  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
  

  ישראל :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1952:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה (

 

   :לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  גרמניה

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1952 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

                                                                                                                                      
. אני הקטנה במשפחה. אחים שתוכם נשארו ושרדו רק  12ביחד עם , בעיר טוניס לאמא קמונה ואבא מסעוד' גדלתי בכפר דוש

היה ממה שאבא היה מרוויח העיקרי מקור הפרנסה ולדת ואבא היה ספר ימי הייתה אאימהרבה אני לא זוכרת אבל 
 על ידינו רוב הזמן נתמכ .קצת כסףשאימא הייתה מילדת מאחת המשפחות העשירות אז היו נותנים לה כולפעמים  ,בתספורות

רוב האחים ומחה ת וחגגנו את כל החגים כהלכתם ובשינו משפחה דתייה ,מבוססיחסית היה  ההורים של אימא כי אבא שלה

  .  חזקת הביתאעזרו בפרנסת ו
        

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
  

הצמידו לגרוני סכין ולאבא  ,כמה ערביםתוך כדי שהוא מספר נכנסו ומלחמה אני זוכרת שישבתי במספרה עם אבי בזמן ה
 ונכנסו פנימהאת המתרחש  ושוטרים שהיו בחוץ ראו לתחנת המשטרההבית שלנו והמספרה היו ממש צמודים  .הרביצו מכות

תחלנו לחיות ה .לאחר כמה ימים את אח של אבא שלי הרעילו ואת ההורים שלו רצחו .צלנויכך אני ואבי נ ,ואותם ערבים ברחו

אימי לא יכלה בזמן המלחמה . ומסתובב בחוץ היו מרביצים לראו צים אשהערבים הנ יהודילא יצאנו לרחוב כי כל  ,בפחד נוראי

  .   שה מאודקהמצב היה  .היו קטנים ומתו מרעביי אחו ,לא יכלה להניקהיא מכיוון שלא היה להם אוכל ו את ילדיהלהאכיל 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  

בשקט  העבר השמועההיה תאריך ושעה מתי עוזבים ו .לעזוב את הכפר םה לארץ וחייבייבאחד הימים הגיעו כרזות שיש עלי

תו ערבי והכיר את אחד מערבי מהכפר שהם היו חברים טובים ואאבי  .דעוישהערבים לא י כדימוחלט בין יהודי הכפר 
 הם. וסיפר לו כי אנחנו עוזבים לארץ ישראל והציע לו לקנות את הבית שלנו והוא הסכים יועזרו לנו תמיד וסמך על ומשפחתו

 .בלילה יצאנו לאתו מקום מפגש רכל המשפחה ואותה שכונה שגרנו בה התארגנו מהר ומאוח .יבל את הכסףקסגרו מחיר ואבי 

כי הדבר היחידי שנשאר לנו כי שיצאנו מהבית  ,על מכירת הביתשקיבל אבא שלי את הכסף מנו ושדדו ילעבדרך שודדים קפצו 
ב אלמפגש הגענו כאשר אני והאחים שלי ואבי שמאוד כ .סמכנו שנקנה בדרך אוכל ובגדים ולא נשאר לנו כלום -לא לקחנו דבר

הוא היה את אבי לקחו לבית חולים כי  ,שהגענוכ .ות ולקחו אותנו לעיר טוניסינו כל המשפחה על משאיממש מעולפים על .לו

 .תחזק העלו אותנו לספינה ומשם לארץ ישראלהלאחר מספר ימים שאבי  .ממש מעולף ושבור ואותנו האכילו ונתנו לנו לנוח

       .       לארץ הקודש ישראל הפיייצ ינו כולם נרגשים ומלאייט בים לא היה מספיק מזון והיה מאוד צפוף אבל היבמהלך הש

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
      

שלחו לצמח נחלק מהאחים שלי שכבר היו נשואים  .ענו לארץ ירדנו בנמל חיפה ומשם לקחו אותנו למעברה במושב יבנאלשהגכ

 .מעברה הוכמה שהוא ביקש לא הסכימו להכניס אותנו לאות ,ינו תמיד ביחד אחד ליד השנייואבא שלי מאוד הצטער כי ח

אבי מאוד כעס  .אחים שלי חלו וסירבו לטפל בהם שני .והיה חסר אוכלה עבודה להורים תיילא ה ,קיבלנו צריף קטן ותלושי אוכל
אמי הייתה  .ה והתחיל להיות רעביבדרך חזרה הוא נתפס והפסיקו לו את הסל עליווהתגנב לבית החולים ולקח תרופות 

חינו ה ר וכככת לנו לאכול אותו עם סונשפה וכשהייתה מוצאת לחם הייתה לוקחת אותו שוטפת אותו ונותאמחפשת לחם מה

  .כמה חודשים
נותנת לו  המדי יום היית. ולקחה אותו לעבוד בגינה שלה יובאחד הימים אישה טובה עשירה ראתה את אבא שלי וריחמה על

אמי הייתה מאוד חרוצה ומצאה עבודה בחקלאות וכל בוקר מוקדם הייתה יוצאת לעבודה ואני שהייתי  .כמה גרושים ולחם

ככה חיינו עד שאספנו כסף וקנינו בית ועזבנו את  .עם בקבוק מיםמשיבה אותי תחת העץ ויתה הקטנה הייתה לוקחת אותי א
בלי טובות ועזרה של אף  ,שהיה חייל סדיר והקמנו משפחה לתפארתכהתחתנו עוד  ,רתי את בעליכאני גדלתי וה .המעברה

  .אחד

נו להודות ען אחד לשני ותמיד ידיימחה ואהבה בלנו ש הנשאר ועדיין סתכל איך חיינויעביר לדור הזה שההמסר שברצוני ל

  .ולומר תודה וך הואלקדוש בר

  

  מ צפון"יס :ראיון

  2013נובמבר , יבנאל


