
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  יבלי'דג

   :שם פרטי

  יוסף

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                                       יבלי'דג

   בלועזית
Dagibli                                              

 :שם נעורים

     :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

                                                         יוסף

   בלועזית
Yosef                                               

:                     מין

 נ/  ז   
 :לידה תאריך

10.3.1937  

   ): מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                                אבקסור

   בלועזית
Ebaksur                                                           

   :ארץ לידה

 תוניסיה
   :של האב שם פרטי

  )עמוס(חמוסק 

   :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
  :לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                                                                            תוניס

    בלועזית
Tunis                               

   :ארץ המגורים

 תוניסיה
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                                                                                              תוניס
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

               :                                                          מקום  השחרור
 תוניס

 :  תאריך השחרור

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  איטליה, צרפת

  :עליה שנת
1951 

 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  ארצה

  
  



 

  המלחמה ובזמן י על קורותיך לפני /נא ספרא

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

  .היו לי אח אחד וארבע אחיות .בעל דוכן ואמי תופרת היהאבי . בעיר אבקסור בתוניסיה 1937נולדתי בשנת 

  . ואת אמי מסתירה אותי אצל סבתי, ויר הגרמני על העירוחמה אני זוכר בעיקר את ההפגזות של חיל האמהמל

  

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

בעזרת עליית , את אחי ואחת מאחיותיי לצרפת, הוריי העבירו אותי. ם לצרפתנפוצו שמועות שניתן להעביר ילדי 1945בשנת 

. 1951עד עלייתי ארצה בשנת , שש שנים" ברנואר"בנוסף למדתי בבית ספר . בצרפת שהיתי בפנימיה של עליית הנוער. הנוער
  .1948אחי ואחיותיי עלו בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

את . לטירת הכרמליחד ועברנו , שהיתי שם עד שהגיעו הוריי. נשלחתי לקטמון בירושלים, מיד אחרי שהגעתי לנמל חיפה
לאחר  .ו ארבעה ילדיםמיד לאחר שחרורי התחתנו ונולדו לנ .בהמלכו פגשתי את אשתי, שירותי הצבאי עשיתי בחיל האויר

ונעשיתי מנהל , בשנות השבעים התחלתי לעבוד כאזרח עובד צהל במטבח ובשקם. הצבא עבדתי כטבח על אוניה מספר שנים
  .במהלך שנותיי בארץ סבלתי מסיוטים  על ילדותי בתקופת המלחמה. מטבח

  
  
  

  רועי הבר: ראיון

  2009ספטמבר . חיפה
  

  קרן אלמוג: עריכה
  

 


