"לְדוֹרוֹת"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
שאלון לרישום קורות ניצולי השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים מפורסם באתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי:
בנימין

שם משפחה:
מימון

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך ,אין צורך לענות עליה
בלועזית

שם משפחה איתו נולדתי:
מימון

MEIMOUN
בלועזית

שם פרטי איתו נולדתי:
בנימין

BENJAMIN
בלועזית

עיר לידה:
טוניס
שם פרטי ושם משפחה של האב:
פנחס מימון
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה:
טוניס
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:
)יסודי ,תיכון ,אוניברסיטה ,ישיבה(

ארץ לידה:
טוניסיה

TUNIS
שם פרטי ושם נעורים של האם:
ג'וריה מימון )גם לפני שנישאה(
בלועזית
ארץ המגורים:
תוניסיה
TUNIS
חבר בארגון או בתנועה:
מקצוע לפני המלחמה:
)תלמיד ,סנדלר ,מורה(
היה בן 7\6

גן
מקומות מגורים בתקופת המלחמה:

מין:
זכר

שנת לידה:
1935

)בית"ר ,השומר הצעיר ,בני עקיבא(
לא

)שם העיר או האזור ושם הארץ(
טוניס -תוניסיה העברה ללקניה LAKANIA

במידה והיית בגטו ,ציין את שמו

בלועזית

במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז ,ציין את שמו

בלועזית

המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
)מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה ,גרמניה ואיטליה(

תאריך השחרור:
ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור

במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין ,ציין ממתי עד מתי

שנת עליה:

במידה ועלית באנייה ,ציין את שמה

1954

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :הבית בו גדלת ,בית הספר ,חברי ילדותך; במה עסקו הוריך ,המשפחה המורחבת ,חגים ומאכלים(:
נא לכתוב בגוף ראשון
גרנו בבית חדר אחד ,היינו  7נפשות ,המטבח היה בחוץ .עשינו את כל החגים של היהודים ,בגן ואז בבית ספר ,היתה קהילה
יהודית מאוד גדולה והרוב גרו ביחד באותו אזור .היו משפחות ערביות ,משפחות איטלקיות ..למדתי לדבר איטלקית כי היה לנו
שכן איטלקי והוא לא ידע לדבר שום שפה אחרת ובגלל זה היינו חייבים ללמוד איטלקית כדי לדבר איתו ,אז למדנו איטלקית
וערבית תוניסאית שאיתה אפשר להבין את כל השפות הערביות האחרות.
אבא שלי היתה לו חנות והוא מכר בגדים ישנים ,היה מקבל "כדור" של בגדים ,הוא היה מקבל בגדים חדשים וישנים והיה
מתקן אותם ומוכר אותם לערבים היינו עשירים בזכות זה ,היו לו פועלים שהוא החזיק והכל .אמא שלי היתה עקרת בית.
לאבא שלי היה בן מנישואים קודמים וכשהוא שמע שהוא רוצה להתחתן שוב ,האבא הבטיח לבנו שהוא קודם יחתן אותו ואז
הוא התחתן.

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

המלחמה התחילה ב 41או  42ואני הייתי בן  7או שמונה .אני זוכר שלקחו את היהודים מבית לבית ולקחו את הגברים לעבודות
פרך ושבי ,ומי שלא היה יכול לעבוד ירו בו .את אבא שלי לקחו אבל שחררו אותו כי היה לו הרנייה .גם את הבן שלו )מנישואים
קודמים( לקחו .אבא שלי אחרי ששחררו אותו לקח מהחנות שלו מעילים ואסף כדי לתת ליהודים ואז אמרו לו שלקחו את הבן
שלו והוא ישר חזר הביתה עם המעילים והתחיל לבכות .אח"כ גם את הבן שחררו כי גם לו היתה הרניה והוא ניצל בגלל
ההרניה הזו.
הבית שלנו התפוצץ והוציאו אותנו לגור בבתי ספר ,יש לי שני אחים שכל אחד מהם נולד בבית ספר אחר ,ואז כל החמישה
ילדים עברנו לעיר בשם לקניה ,היה שם בסיס גדול של צבא גרמני  9ק"מ מטוניס ושם היו צריפים ונתנו לכל משפחה .אבל
היתה לנו בעיה כי לא יכולנו ללמוד בזמן הזה כי היה קשה להגיע לטוניס ,אז לפעמים נשארנו לישון בחנות של אבא שלי
שהמשיך לעבוד.
הבנו שכשיש אזעקה עלינו לצאת להתחבא בתוך התעלות שהיו לנו או מתחת לגגות מבטון והיו מתפללים שם גם.
לא היו נסיונות להילחם מול הצבא ,היהודים התוניסאים היו עדינים מאוד ,וקשה להילחם מול הצבא וגם לקחו את כל הגברים
והשאירו רק את הבחורות .אח"כ לאמא שלי נמאס שאנחנו בלקניה אז היא מכרה את הזהב שנשאר לה וחזרנו לטוניס .וגרנו
בבית עם חדר אחד עם עוד משפחות שבאמצע היתה חצר .אחרי הרבה שנים חזרתי לבית הזה ופגשנו את השכנים שהיו לנו.

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

אחרי המלחמה המשכנו כרגיל ,אבא היה בחנות עם פועל אחד .אני עזבתי את הלימודים בגיל  12והלכתי ללמוד להיות חייט
ועבדתי אצל כל מיני 'בעל הבתים' .בהתחלה הרווחתי משהו כמו  10פרנק ,ואז אחרי שלמדתי את העבודה עבדתי כמו קבלן

והתחלתי להרוויח יותר .אחים שלי לא עבדו כי הם היו קטנים ולא הספיקו לעבוד .אח שלי היה בתנועה ושם עשו להם שטיפת
מוח לעלות לארץ ,אז בהתלה אמרנו שנעלה כל האחים בלי ההורים ואז בסוף אמא שלי החליטה שגם הם יבואו .ב1954
בהתחלה לקחנו אוניה מתוניסיה לצרפת ואז מצרפת באנו לארץ גם עם אוניה.

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

זרקו אותנו באיזה מושב ליד מירון 'ספסופה' ,לא היה חשמל לא היו מים זורמים וזה היה שוק ,אחרי טוניס שזו עיר בירה .לא
רציתי לקחת כלום )תרנגולות ועיזים( ,הייתי מדוכא קצת ..אבא שלי אמר לי ללכת לאן שיש לי חברים והיו לי חברים בבאר
שבע ,ואז באתי לבקר אותם וראיתי שבבאר שבע יש אורות ואנשים ויש מקומות לצאת לרקוד ושמח! אז אמרתי להורים שלי
לא לקחת כלום עד שימאס ויעבירו אותנו לבאר שבע וביקשנו העברה באמת .אני התגייסתי לצבא אחרי  3חודשים ,לא ידעתי
מילה בעברית .היו לי שלושה חברים טוניסאים אז אמרתי להם אני הולך איתכם לאן שתלכו ..אבל כשגילו שאני לא יודע עברית
הם הלכו לצנחנים ואני הלכתי לגולני ושם קרעו לנו את הנשמה! ואז אחרי שסיימתי את הצבא לא היתה לי ברירה הייתי צריך
לפרנס את המשפחה והלכתי לעבוד בבנין.
ואני השתתפתי בכל המלחמות בארץ ממלחמת סיני ,מלחמת ששת הימים ,כיפורים ולבנון .את כולם עשיתי והרבה חברים שלי
נפטרו בדרך מסכנים ,ואני יצאתי שלם .לפני מלחמת סיני אבא שלי ברך אותי והברכה שלו נתנה לי הרגשה שלי לא יקרה
כלום ,ובאמת לא קרה .במלחמת ששת הימים שלחו אותי בעזה לאסוף את הגופות ,היו איתי עוד שני חיילים ואספנו אותם
ולקחנו לנחל עוז אבל הגופות התחילו להסריח אז אמרו לי לקחת אותם לאשקלון למקררים .וכשהגענו לאשקלון כולם לא רצו
לעזור אז הבחור שם אמר לי שאני חייב לעזור לו ובאמת עזרתי לו ואז הוא לקח ממני את הפרטים שלי ושם אותם על הגופה!
ובעצם אשתי קיבלה כסף כאילו אני הייתי מת! אבל היא ידעה שאני לא מת כי עשיתי איתה הסכם שכל יום אני שולח לה
גלויה ..הייתי  7חודשים בצבא .אחרי שסיימתי באו לדפוק אצלנו על הדלת ולקחו אותי שני רבנים לירושלים לחקירה כדי להבין
מי החיילים שהיו מתים.
מזל שהיו לי חברים כשבאתי לארץ ,באתי לחפש אותם בבאר שבע והם עבדו בסדום אז הלכתי לפגוש אותם אחרי  10שנה
בערך שלא התראנו אבל הם נזכרו כי היינו מאותה שכונה .ונשארתי לעבוד איתם שם והרווחתי שם הרבה יותר מבמושב אז
הבנתי שאין לי למה להישאר במושב ובאמת קיבלנו העברה וההורים שלי גם קיבלו עזרה כשאני הייתי בצבא .בהתחלה גרנו
במעברה ב' עד שבנו שכונות ואז עברנו לשכונה ג' .מבחינת אחים האח שאחרי גם הוא הלך לצבא ואח"כ הלך לעבוד בחיפה
על אוניות של עולים חדשים בערך  10שנים ואז הוא ירד לארה"ב כי הכיר אמריקאית .אח"כ הוא חלה בסרטן ונלחם עם
המחלה  10שנים ..בסוף לפני שהוא מת הוא בא לישראל.
אחות נוספת שלי עבדה בבנק ,היתה סגנית מנהל בבנק מזרחי והיא נפטרה מסרטן ,אחות אחרת עבדה בטקסטיל ואז
התחתנה .האח הקטן שלי היה  3וחצי שנים בצבא ואז עבד גם על אוניות .אחרי שהתחתן עבד בדואר וגם הוא חלה בסרטן
ומת תוך חודשיים .אז נשארנו אני ואחותי פה בבאר שבע .אשתי גם גרה פה בבאר שבע והכרנו ולא יכולנו להתחתן כי אני
הייתי צריך לפרנס את המשפחה ,המשפחה שלה לחצה אבל אני לא הייתי מוכן .המשפחה שלה ניסו להכיר לה מישהו בכח,
אבל היא נפרדה ממנו בסוף כי היא התעצבנה עליו שהוא לא התייחס אלי יפהץ ואז התלנו לצאת בגניבה ואני ביקשתי
מהמשפחה שלה שיחכו בסבלנות כי היא היתה קטנה ,ואחים שלה כל הזמן חינכו אותה עשו לה קרחת בגללי .בסוף יצאנו
לבלות פעם אחת ופגשנו את אח שלה בדרך חזרה והוא איים עליה והיא נבהלה אז באתי איתה והסברתי להורים שלה שזה
עוד מוקדם וככה חיכינו  5שנים עד שהתחתנו שהאחרים שלי היו גדולים .ואז עברנו לדירה שנינו ,לקחתי הלוואה מסולל בונה
ושילמתי על הדירה בטשרניחובסקי בקומה שלישית .אחרי שנולדו הילדים מצאנו את הדירה שלי עכשיו בקומה ראשונה עם
חצר ושיפצתי אותה .וככה גידלנו את הילדים שלנו.
יש לנו  5ילדים 3 ,גרים באילת ושנים בבאר שבע כולם עם ילדים ויש אפילו נינים.אשתי נפטרה בגיל צעיר ,67 -היתה חולה.

היא היתה אישה טובה ,עקרת בית טובה ,אהבה לבלות ולהנות מהחיים ,נסעה הרבה בעולם .לאירופה היינו נוסעים ביחד,
למקומות ערביים לא רציתי לנסוע איתה חוץ מלטוניס שנסענו יחד שם קיבלו אותנו מאוד יפה היו חאפלות והיה שמח ,הלכנו
לראות את הבתים שלנו איפה שגרנו .ברוך השם היא הספיקה לראות נינים שלה.

ראיון :ענת לויט ,באר – שבע ,אפריל 2014

