
 

 "ְלדֹורֹות"                                        
 סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

 

 השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

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

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

 י שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית. לסיפור האישהשל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

 www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםוחינוכית. אוסף הסיפורים 

 
 

 יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  שם משפחה:

 אלוש
  שם פרטי:

 שמעון

 השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

 במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה                                  

 :          איתו נולדתישם משפחה 
            עלוש                               

                                              בלועזית
Aloush 

 

 :איתו נולדתישם פרטי 
 שמעון                                                    

  בלועזית
                      Simon                     

                   זמין:   
    

 8391 לידה:שנת 
 

 :  עיר לידה
                            עיון-אל-חג'ב                                 

      בלועזית
                      Hajb-el-

ayoun                      

 :ארץ לידה
 תוניס

 של האב:ושם משפחה  שם פרטי
 משה עלוש

 מחבובה צרור שם פרטי ושם נעורים של האם:
 

                            עיון-אל-חג'ב                     לפני המלחמה:      מקום מגורים קבוע
             

  בלועזית
                       Hajb-

el-ayoun                                        

 ארץ המגורים:
 תוניס

  :לפני המלחמה השכלה/תואר אקדמי
  ישיבה()יסודי, תיכון, אוניברסיטה, 

  

  :המלחמהמקצוע לפני 
   )תלמיד, סנדלר, מורה(

                              

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

 

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

                                                                                       

      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:
 

 :  תאריך השחרור
8391 

 ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 המלחמה בעיקר באוסטריה, גרמניה ואיטליה( )מחנות פליטים שהוקמו לאחר

 
 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
 חג'ב אל עיון

http://www.ledorot.gov.il/


 

 במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
 

 עליה: שנת
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 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
 "ארצה"

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: )
 

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

וחיינו בעושר היינו עשיריםאבי היה סיטונאי בדים, . , אחד מבין ארבעת אחיםגדולה בחג'ב אל עיוןמשפחה מל נולדתיאני 
ציע הוהרב  "ילד פלא"אצל הרב וחצי יום בקולג' הצרפתי, והייתי תלמיד מאוד טוב. גם אצל הרב, הייתי  יום למדתיחצי . ורווחה

 ..לאבי לשלוח אותי למרכז תוניס
 

 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב)גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

 (:האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת ,או בהתנגדות בריחהב
 

 

חסרי אונים ואבא שלי הבין שצריך לברוח. הוא  הרגשנו. כשהם התגברו ההפצצות של הגרמנים על הכפר שלנויום אחד התחילו 

ק"מ לכפרים הערביים שליד. היו בדרך הרבה תלאות, אחי  07 למרחק של לקח סוס עם עגלה ושמנו על זה דברים בסיסיים וברחנו

בגלל שאבי היה סוחר בדים היו  חזר אלינו ערום, מזל שלא הרגו אותו.. הוא ם והתנכלו לו ופשטו את בגדיוהלך פעם אחת להביא מי

 ייח הזמין אותו לחדר קטן בשביל כולנו. 'ייח. הש'לו חברים מהכפרים האלו והוא ביקש לדבר עם הש

ליד כל כפר ערבי, והיה וימצאו שם יעברו נאצים ה"ש שהיה כתוב בהם יםאחרי כמה זמן הגיעו מאות מטוסים בשמים וזרקו לנו פתק

הייתה  יאמ?".אני אקח את כולם "לאןיח רצה לגרש אותנו ואבי אמר לו י'. הש"משפחה יהודית יהרגו אותם וגם ישרפו את כל הכפר

 למרות הכל. שנישאר בחודש שמיני להריון. השייח לא הסכים 

אבי היה רב והוא ידע את ספר הזוהר. הוא יצא באותו ערב עם הספר ביד והתחיל לדבר עם אלוהים, ביקש שיוציא אותנו מהמצב 

ייח 'השגופת עליה ואלונקה  השבסופ ור ארוך מאודט שיירה ארוכהויעזור לו עם השייח. הוא הלך לישון ולמחרת יצא החוצה וראה 

מאז פחדו בכפרים מאבא שלי. אז נשארנו בכפר אבל לא היה לנו שם כלום. שתלנו והיה. מת. זה סיפור שעובר במשפחה שכך ש

 תקופה ארוכה כדי לא למות מרעב.  , במשךזיתבצלים קטנים מסביב לבית ואכלנו שמן 

 נשארנו עד תום המלחמה. שם

 

 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה(: חייךהביתה,  תך)השחרור וחזר

 

היינו מאוד שמחים. חזרנו לבית שלנו וראינו שהוא הופצץ לגמרי אך בגלל שאבי היה עשיר ושמענו שנגמרה המלחמה יום אחד כש

 ומקושר עברנו לבית אחר, ואז חזרתי ללמוד באותה מתכונת.

 אחיי לצרפת לחצי שנה ללמוד חקלאות כהכנה לעלייה.  3הגיעו אלינו שליחים מהארץ ושלחו אותי ואת 

 

 

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

 (:לדורות הבאים
 

היו איתנו עוד המון יהודים מכל מדינות צפון אפריקה. כשהגענו לארץ שמו וכשהיינו על האוניה בדרך לישראל. היינו מאוד שמחים 

 על כךלאבא בבכי בנתיים אמא שלי מיררה  י חינוך חקלאי במשך שנתיים.חונכתי לפי, שם במוסד "ניצנים" בקיבוץ אותי ואת אחיי

ותו לעזוב הכל ולעלות. גם המדריכים מהסוכנות היהודית שיכנעו אותו כי אמרו לו שהילד שלו הבנים שלה רחוקים ושיכנעה א 3-ש



 

 רופא. או  מהנדסלהיות  היהתויהלכול י

אחרי שנתיים כשעזבתי את ניצנים אבי אמר שחייב להיות לי מקצוע כדי לחיות בכבוד והכניס אותי לבי"ס "עמל" )בי"ס טכני( 

הלכתי לעבוד במכתשים בתור  70צבי נשיא המדינה. בגיל  ןובגלל זה הגעתי לפגוש את יצחק בבב"ש. אני הייתי מצטיין בביה"ס 

 אותי נשק בג'וליס.  מינועבדתי עד הצבא. בצבא ראו שאני בוגר בי"ס מקצועי אז  םחרט )של ברזל( וש

 כיפור. מלחמת יום את התעלה ב יתי עם היחידהבמילואים חצומלחמות במדינה הזאת,  4עברתי 

. היא יווניה ומשפחתה עברה לב"ש מרמת גן אחרי , שלימים תהיה לאשתיאחרי הצבא חזרתי לעבוד במכתשים ושם הכרתי את פנינה

 פשט את הרגל. איך שהיא ירדה מהמונית היא ראתה אותי והייתי מאוד יפה, היא מיד רצתה אותי וחיזרה אחריי.   שאביה

 אביה פתח לי סטקייה מפוארת ואני ופנינה עבדנו שם.נינים.  2נכדים ו 9ילדים,  5התחתנו ויש לנו 

  ..מלוקמיה שנה שעברה. נפטרההיא 
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