
 

שאלון  לרישום קורות   סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל "ְלדֹורֹות"

  ת  השואה/ניצול
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן
י שלכם יש חשיבות לסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב להכיר את הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית מחקרית, לאומית

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  אקנין :שם משפחה
  

  חיים:שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

  :שם נעורים
 

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  אמיל חיים                                                          

   בלועזית
                 Emil haim                              

:                     מין

 ז    
   :לידה תאריך

5\7\1933 
    ):מחוז, ישוב( מקום לידה

            אורן אלגיריה                                                  

   בלועזית
       Oran                                                    

  :ארץ לידה

Algiria 
  :של האב שם פרטי

  שלמה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 עליזה
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  יריה'אורן אלג                 

   בלועזית
       Oran                                    

  :ארץ המגורים

Algiria 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                                

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                                   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                          :              מקום  השחרור

Oran algiria 
  :  תאריך השחרור

1944 
  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

 
   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1948 

  :)בדרך היםאם עלה ( שם האנייה
  פנמה

  

  

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(



 

  
היה אח בכור  הייתי הילד השלישי במשפחה לפני, מא עליזהילאבא שלמה וא הירי'שבאלגבעיר אורן  1933נולדתי בשנת 

מא הייתה עקרת בית נפלאה עמלה רבות יא, תה עבודתו וכך התפרנסנויאבא היה מלצר בבתי קפה זו הי, ואחותי גולי שמחה

למדנו שם משבע בבוקר , המורים היו יהודים, דודי היה מנהל בית הספר , התחלתי ללמוד בבית ספר אליאנס, לשמירת הבית

  .ילדים 2אחרי נולדו עוד , למדנו עברית וצרפתית, וסבירים,  החיים היו נפלאים ...בצהרים 12עד 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/תהתנגדו/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
  
ימי הגעתי עם א, או אז השלטונות גירשו את כל היהודים מבית הספר, הייר'הגרמנים כבשו את צרפת וחלקים מאלג 1940ב

, ברחובות שלט הפחד, אמרה לאימי לקחת את ילדה היהודי המלוכלך ולהסתלקבית הספר מנהלת  אך, לבית הספר כבכל יום

ולכן כל הקניות נעשו , לא היינו יכולים לקנות בחנויות הרגילות, העליבו אותנו, המקומיים צעקו עלינו שאנחנו יהודים מלוכלכים

הנוצרים המקומיים הבריחו לנו אוכל תמורת , בלוכן הס, הרעב שלט בכל פינה, בשוק השחור וכמובן במחירים מאוד גבוהים

בבית היה לנו מקומות מסתור בהם הסתתרנו מפעם לפעם , היינו צריכים לענוד טלאי צהוב, כסף אך כמובן מאוד יקר

  .כשהמשטרה הייתה באה לחיפוש על מנת לקחת אנשים בוגרים למחנות עבודה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

היהודית הייתה שותפה לזה  ההבריגאד, יחד עם כוחות סודנים יהיר'האמריקאים והאנגלים כבשו חזרה את אלג 1943בסוף 
לחמה נגמרה המ 1945ב, התחילו להתנקם בשוטרים המקומיים ששיתפו פעולה עם הנאציםהיה בלגן גדול המקומיים , גם כן

והחיים , אני חזרתי לבית ספר אליאנס, השלטון המקומי פיצה את אבא שלי ונתן לו מכולת, גרה ואז החיים חזרו לש, לחלוטין
  .שבו למסלולם

  

התפטרנו במהירות את מה , כשקיבלנו את האישור לעלות, 1948דודי אמסלם היה אחד מאנשי הסוכנות והוא סידר לנו עלייה ב
עלינו עם  1948ולאחר מכן בחודש ספטמבר , שם שהינו כחודשיים, עברנו למרסיי צרפת שם שהינו בבית יפה , שהיה לנו

  .אוניית פנמה לישראל

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

מייד לאחר מכן , חודשים 3שם שהינו , שם היה מחנה בריטי שהפכו למחנה עולים, העבירו אותנו לפרדס חנה, הגענו לחיפה

למה אז אבא תפס בית שבנייתו לא הוש, עברנו ליפו, אז המדינה נתנה לנו לבחור כל בית מהבתים שנכבשו, יפו נכבשה
אני עבדתי , אבא התחיל לעבוד בחברת חשמל, וכך היה לנו בית יפה לגור בו, הסוכנות הוסיפה דלתות וחלונות ותשתיות

לאחר , פגשתי את רחל 1956בשנת , 1952השתחררתי ב, ל לגולני "התגייסתי לצה 1950בשנת , בקטיף יחד עם כל משפחתי
  .נכדים 12ילדים ו 6ם יש לנו היו, התחתנו לאחר חצי שנה, מא המליצה עליהישא

  
  

  2014מרץ  ,שמש –בית , דור פבר: ראיון

 


