
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

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. 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

  סלע :שם משפחה

  

  חיים :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה א                                  

            ביטון :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                             Biton בלועזית
 

  חיים :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Haim בלועזית
                                          

:                     מין

 זכר
   :הלידשנת 

5.2.1936 
   מרקש: עיר לידה

  

       בלועזית
                                           

  מרוקו :ארץ לידה

 
  חנניה :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  ליזט :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                 מרקש: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  בלועזית
 

  מרוקו :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(

  

    מרקש: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )ור ושם הארץשם העיר או האז(

                                                                                       
   בלועזית מרקש, "מלאח: "ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                        

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

         :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                              

 

  :  תאריך השחרור

 

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

  קונדרנס - צרפת

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  ארצה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

, למוצרי צריכה ומזון מכולתאבא היה עצמאי והייתה לו . להורים חנניה וליזט ,1936אני חיים סלע נולדתי במרקש במרוקו בשנת 

המצב הכלכלי  .שומרים על השבת וחוגגים את החגיםכמו כן היינו דתיים ו ,במשפחה נפשות 9היינו  .קרת ביתאמא הייתה ע
 .גם החיים לפניי שהמלחמה הגיעהכך היו בבית היה טוב וסביר ו

   

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתעילות ותפקידים פ, 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

  
שרפו לאבא שלי  אףהערבים היו מתנכלים לנו ווהצרפתים אסרו עלינו לצאת ולשחק בחוץ , כאשר הגיעה המלחמה1942בשנת 

ככה התנהלו חיינו עד שהמלחמה . תי לבית הספר כי עזרתי להוריי בשיקום החנותלא הלככבר תה תקופה ובא. את המכולת

  .את העיר וחילקו לנו ממתקים וסוכריות לשחררבעלות הברית הגיעו כאשר  ,1945בשנת , ה שלוש שנים לאחר מכןהגיעה לסופ
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

וריכזו אותנו במחנה  .ץבכדי שיעלו אותנו לאר 15בתום המלחמה הגיעו אלינו אנשים מהסוכנות היהודית וחיפשו ילדים עד גיל 

 מסוימת עלינו באונייה ת שהייהאחרי תקופ ".נסרונדק" למחנה עקורים ,לצרפתוכך בחשאי העלו אותנו למטוס  ,"קזבלנקה"ב

   . 63בשנת  ,יותר מאוחר בשלברק הוריי עלו  .1950בשנת , לארץ ישראל" ארצה"
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
 ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, עלייתך ארצהתחושותיך בעת (

  

הגעתי לקיבוץ  אחר כך .עין הנציבבלאחר מכן הייתי וכשנה  למשךרמת הדסה במחנה עולים  תחילהשהגעתי לישראל הייתי כ

שם שימשתי כמדריך  ,3ד "בה ,ליד נתניה" דורה"בצבא הייתי במחנה  .18גיל הגיעי לתי לצבא בושם הייתי עד שהתגייסשלוחות 

יש וכיום התחתנו  ,שתיבמהלך השירות הכרתי את א. שנה 30תי כשם שיר התגייסתי למשטרהו 1958השתחררתי בשנת  .קשר

  .ילדים 4לי 

  .לתת מעצמך לאחרים  ,שתמיד צריך לעזור לאחרים ולמי שחלש ואין לו כח, להעביר לדורות הבאיםיש לי מסר שאני רוצה 

  

 

 

  רונן אליהו :ראיון

  2013אוגוסט , עפולה

  


