
 

  "ְ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
   :שם משפחה

  אילוז
   :שם פרטי

  יעקב

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  אילוז                                          

                                              בלועזית
                 ilouz 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

     יעקב                                                 

   בלועזית
                       Jacob                   

:                     מין
 זכר   

  1934 :לידהשנת 
 

  :  עיר לידה
  קולומבשר                                          

       בלועזית
                                           

 יריה'אלג :ארץ לידה
 

  דוד אילוז   :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  דהן שמחה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  ארפוד            

   בלועזית
            Erfoud                             

  :ארץ המגורים
 מרוקו

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

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(
  תלמיד בית ספר יסודי      

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

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  יר'ה אלג'קולמבג                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

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

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  קורותיך לפני המלחמה 

  

 

- סבא רבא שלי היה הרב אבו, המשפחה שלי הייתה ידועה בקהילה היהודית. אחים ואחיות 9הייתי חלק ממשפחה המנתה 

 5,000-היו בה כ, העיר בה גדלנו הייתה קטנה יחסית. נעשתה מול הערבים ואבי התעסק בחייטות ומרבית עבודות. חצירא

נותן להם , היה משכן אותם בבית הכנסת שלנו, אבי היה מטפל באנשים שרצו לעלות לארץ. בעיר היו מספר בתי כנסת. יהודים

יום אחד הלכתי עם אבי . כבר באותה תקופה היו מקרי אלימות ופגיעת בקהילה היהודית. מזון ועזרה עד למועד העלייה

  .היו גילויי אלימות גם מהערבים וגם מהנוצרים. באבנים להסתובב בעיר לצרכי עבודה וקבוצה של ערבים תקפו אותנו

  

  

  קורותיך בזמן המלחמה 
  

  

. יר'מאוד פחדנו שהגרמנים יגיעו לאלג. שמענו מעט עדכונים ממה שקורה באירופה דרך העיתונים והרדיו כשהחלה המלחמה

הגרמנים היו מפציצים את . הגיעו כוחות בעלי הברית לאזור 1942-ב. יר'היו באלג) משטר וישי (באותה תקופה הצרפתים 

הרבה מקרי אלימות , הרגשנו כי הייתה התגברות של האנטישמיות. להילחם עם בעלי הבריתהאזור עם מטוסים בניסיון 

היינו מנסים להסתיר את זהותנו היהודית , הייתה תחושה חזקה של פחד .נים עלינוהכמרים הנוצרים היו מג. ופגיעה ביהודים

  .י שלא יחשדו שאנו יהודיםכד, לא קיימנו מנהגים שונים כמו הדלקת נרות שבת. כשהיינו יוצאים מהבית

  

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  

  

יר 'מהעיר נסענו לאלג. לקח לנו שנתיים עד שהגענו לישראל. ר בעיר עזר לנו לתכנן ולהוציא לפועל את העלייה לארץ"ארגון בית

היו . לאחר מכן נסענו באונייה במשך שבוע לישראל. משם נסענו למרסיי שבצרפת לחצי שנה. שם גרנו כמעט כשנה, הבירה

. נו אוכלבמהלך המסע שיכנו אותנו לעיתים בבתי חולים שדאגו לתת ל. הרבה מהקהילה היהודית שבה גדלתי איתנו באונייה

  . ריססו אותנו בספריי נגד גזזת, כל פעם שהגענו למקום חדש במהלך המסע לארץ

  

  חייך  בארץ

יר 'במרוקו ואלג. נו שם מעט זמן ואז קנינו בית בירושלים בשכונת מוסררהנשאר. בהגיעי לארץ האונייה לקחה אותנו לחיפה

 שירתי, לאחר מכן התגייסתי לצבא . התחלתי ללמוד בישיבה בעיר. תמיד שמענו על ירושלים וידענו ששם אנחנו רוצים לגור

עבדתי אחר כך כקבלן . קטנות עוד פעילויותבסיני וב, יום הכיפורים, הימים 6לקחתי חלק במלחמת . ת גולניבצבא ביחיד

  . לאיטום גגות

ילדים והרבה  9ויש לנו , את אשתי הכרתי בארץ. קיבלתי תעודת הוקרה על פעילותי, שנים התנדבתי במשטרה 37במהלך 

  . נכדים
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