
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. אהשל תקופת השו את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

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

 

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  אביטבול מסעוד :שם משפחה

  
  שמעון סימון  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

                                              בלועזית  שמעון סימון  :איתו נולדתישם משפחה 
  

 
   בלועזית  אביטבול מסעוד: נולדתי איתושם פרטי 

                                            
:                     מין

 כרז
   :לידה שנת

1933 
 צרפת  :ארץ לידה                                    Lyon  בלועזית              ליון :  עיר לידה

 
  אביטבול מסעוד  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  
  מסעודה אביטבול  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                   ליון: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              
 Lyon בלועזית

                                         
  צרפת :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון ,יסודי(

  יסודי 

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר ,תלמיד(

  תלמיד

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

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

                                                                                                     
    ציין את שמו, במידה והיית בגטו

     
   בלועזית

                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                               

  בלועזית
  

  לינטא :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

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

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

הוריי נולדו  .בנות 2בנים ו  7אח ל  ,שמי שמעון אביטבול מסעוד בין למסעוד ומסעודה נולדתי וגדלתי בעיר ליון שבצרפת

היה לנו חיים טובים הייתי ילד קטן שלא חסר לו  .מפעל ליצור תרופות ,אבי עבד במפעל סנגובה .חי נולדו בצרפתיבמרוקו וא
בתור זיכרון ילדות לא זכור לי שלפני המלחמה היה אנטישמיות הוא , דבר הורי היו הולכים לרוב לבית הכנסת ולטיולים

                                                     .                                                                                         התנכלות כלפינו 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):אולי למי עזרתבמי נעזרת או , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

שכנינו הערבים היו מלשינים עלינו  ,הרגשתי שמחפשים את היהודים .חלה מלחמת העולם הרגשתי את השינוי שחלכאשר ה

וכך המצב נעשה קשה  "?מה עוד לא נעלמת מפה"שפרצה המלחמה והגיע לאבי שכן ערבי שאמר לו כ 8הייתי רק בן  .לגרמנים
 נוהיה לי שכן אחד נוצרי שהגיע לאבי ואמר לו שהערבים הלשינו על משפחתנו וכדאי לו לברוח ממקום מגורי, יותר ויותר

מכוון  ,נטשנו במלאו תכולתו וברחנו להרים הביתמינים שאפשר לקחת בידיים ואת לקחנו את הדברים הז .במהרה וכך עשינו

  .יפים שלהם'השבילים ודרכי גישה היו קשים והגרמנים לא יכלו להגיע בג .להריםשהיה קשה לגרמנים להגיע 
הפרידו את  המצאריה שנייעבכאשר הגענו להרים והקור היה נוראי  .בדרכינו להרים ישנו לילות שלמים תחת כיפת השמים

חייבים להתפצל מכוון שהמשפחות  הינו .יםנל אח נאלץ ללכת למשפחה נוצרייה שתשמור עליו מפני הגרמאחיי ואותי מהורי וכ
  .היו מוכנים לאמץ לקרבתם רק ילד אחד ותהנוצרי

דאגו לי לאוכל  ,כאשר משפחת קזונה שמרו עלי מפני הגרמנים ,הגעתי למשפחה נוצרית בעיר בלינטאי למשפחת קזונה

אני זוכר והיה להם משק של הכנת יין ונקניק  -אלו היו משפחה של איכרים .בתמורה הייתי עובד במשק שלהםוולמקום לישון 
  .נקניקים תלויים והוא הסכים לי לאכול מתי שבא לי וי הישמעל ראשכשאב המשפחה נתן לי לישון באסם 

הייתי בורח מתחבא בעצים שלא  מיידהם היו מגעים על אופנועים ו ,לעיתים קרובות הגרמנים היו באים למשק לחפש אותנו
 ,ברגע שהייתי שומע את האופנוע של הגרמנים הייתי בורחוהייתי חי בכוננות מתמדת , לחיי חששתיהייתי מפוחד ו .יתפסו אותי

תפס היו שולחים גם את משפחתי הייתי מודע לכך שבמידה והייתי נ .עושה הכול שלא להיתפסופס על עצים טמ ,קופץ לשיחים

  .שנים 6הייתי שם לערך  ,ל מהלך המלחמהאומנת כתרתי וחייתי אצל משפחתי ההסת .האומנת למחנות עבודה

  

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

ראיתי שנים שלא  6לאחר ועוד מרחוק  ,ישר ידעתי שזה אבי .באסם ראיתי אדם גבוהה מגיע לכיווני עבדתיביום אחד כאשר 
ל שהתקדמתי לכיוונו נעשיתי יותר בטוח שזה אבי וכך רצתי לכיוונו הכי מהר גשתי והתחלתי בהליכה לכיוונו וככהתר .אותו

  .היה חייב בשל המצבאבל אבי אמר לי שהוא מצטער שהוא עזב אותי  ,קפצתי עליו וחיבקתי אותו .שיכולתי

 .תי לבית הורי לליון ולאחר זמן מה אחיי חזרו גם כן לבית הוריילאחר המפגש אתו המשכתי בעבודת המשק ולאחר שבוע חזר
אבי הלך שוב לרשום אותנו בעירייה שנוכל לחזור ולגור בבית זמן קצר לאחר המלחמה אבי כינס את משפחתי ואמר לנו אנחנו 

  .הגענו לארץ ישראל 48בסוף  ,עולים לישראל לארץ הקודש וכך היה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
אמרתי לאשתי  ,מלחמהבתקופת ההחלטתי לנסוע למקום מגוריי  .אני ואשתי החלטתנו לטייל בצרפתבארץ שנים  48לאחר 

 מיידכאשר הגענו לעיר  .סתם עשינו טיול לעוד עיר בצרפת -במקום צליח להיזכראבמידה ואני לא וזכור אלא בטוח שאני ש
וכך  ,אמרתי לה פה הייתי גר במלחמה ,על המזרקה ,לאשתי על המסילות רכבת הצבעתי לכל כיוון והסברתי ,זיהיתי הכול

   .הובלתי אותה לביתי שהיה במלחמה לבית משפחת קזונה
הקשתי בדלת ואישה  .ביום ראשון כאשר יום ראשון זה החופש של הנוצריםכאשר הגעתי לדלת עץ הגדולה של הבית זה היה 

האישה פתחה את הדלת התחבקנו והיה ממש  .שנים 48בתוך הבית צעקה מי זה ואמרתי לה מעבר לדלת הייתי גר פה לפני 

מי "אמר והתעורר  כאשר בעלה שמע את קולי הוא .היא טענה שהוא ישן והלכה להעיר אותוושאלתי אותה איכן בעלה  .מרגש



 

סיכן את עצמו בשבילי בידיעה שבמידה והוא ניתפס  20בידיעה שבעלה שהיה אז רק בן  ,וכך התחבקנו והתרגשנו "?סימו ,זה
נשארנו לאכול אצל משפחת קזונה וגם  .ו קזונה'ג - שכח את שמואאני לא שלי וממש הציל את החיים  .הוא הולך למחנה עבודה

ו קיבל מיד ושם וממשל 'ו שהציל את חיי ביד ושם וג'התעקשתי לספר את סיפורו של ג .ו'תב עם גשחזרתי לארץ הייתי מתככ
  .היה מרגש וכאשר הטקס נערך בצרפת  ,ישראל אות גבורה

אני גאה לראות אותם מתפתחים ו ,בנים ובת 3 ,ילדים גדולים 4יש לנו וי באושר לאשתי סימה נשו ,היום אני מתגורר בלוד
הייתי פה בצבא גם אני  .עם דגל המדינה כאשר שירתו את הצבא הישראלי כאשר לא חששו ללכת בגאווה .בארץ ישראל

  .ולחמתי בסיירת שקד
  אל תחסו את עיניכם ואל תירדמו על המשמרת אנחנו צריכים להיות תמיד ערניים שזה לא יקרה שוב- המסר שלי לדור הצעיר

  
  

  מיכאל ביטון: ראיון

  2013נובמבר , לוד


