
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  כחלון :שם משפחה

  

  עמוס  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          כחלון:  איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Cahlon 
  עמוס  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
  Aamos                                        

: מין

                    זכר

 

  1933מרץ  :לידהשנת 

 

  חוואשיה:  עיר לידה

  

       בלועזית
 Hawash                                          

  טוניס  :ארץ לידה

 
  משה כחלון  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אסתר כחלון  :נעורים של האםשם פרטי ושם 

 
                                                    חוואשיה : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Hawash 

  טוניס  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                      :הנך אדם חופשיהמקום בו נודע לך כי 

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 

  

  :עליה שנת

1955 
לא : ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  זוכר את שמה 

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

למדתי בבית . 6הייתי עם אחותי ואימי אבי נפטר כשהייתי בן , חייתי בישוב חוואשיה בשנים שלפני המלחמה 1933נולדתי בשנת 
  .ספר

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

כרוני עד היום באחד מן הימים שיחקתי כדורגל עם ערבי מקומי בבית הספר היה יסיפור שמביא אותי לז זהו 10הייתי בערך בגיל 

ימים דבר שבגללו עד  10והכניסו אותנו לבית הסוהר ל, רגע שבו הכדור עף ובאו שוטרים גרמנים והרביצו לי ולערבי ברגליים 

  .היום אני לא רואה כדורגל בטלוויזיה 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

  .במשך רוב שנותיי עבדתי כקונדיטור עד עלייתי ארצה 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

שברצונך להעביר לדורות המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

ילדים במהלך חיי  7התגייסתי לצבא וברחתי משם התחתנתי תוך כדי הצבא לאחר שנתיים הבאתי ילדה ראשונה ובהמשך עוד 

  .נינים 2נכדים ו 14כיום יש לי . על ביטוח לאומי וכרגע אני על כסא גלגלים בלי רגל אחת  כיום אני חי. עבדתי בכמה עבודות 

    

 

  2013יוני , באר שבע :ראיון

  


