
 

  "ְלדֹורֹות"                                  
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                             

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                    
  

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

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 אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

 
 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  כחלון:שם משפחה

  

  בכור :פרטישם 

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

 Kahlon בלועזית  כחלון: איתו נולדתישם משפחה 
 

:    מין Behor בלועזית  בכור :איתו נולדתישם פרטי 

 כרז
  :לידה שנת

1930 
  טריפולי: עיר לידה

  

  בלועזית

Tripoli 
  :ארץ לידה

  לוב

  יעקב כחלון :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  שמחה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  זליתן: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  בלועזית
 

  לוב :ארץ המגורים

 
   :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 תלמיד
 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  תלמיד

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

  חומס:  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
  

  ישראל :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
 

  :  תאריך השחרור

 

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

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  :שנתעליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  עצמאות



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

לא . מוצאים יהודי וסוקלים אותו באבנים, הם היו מתנכלים לנו. ועברנו לחומס הייתי ילד וסבלנו מאד מהערבים כשהיינו בזליתן

הייתה . העיר הייתה מחולקת לרובעים והערבים לא היו מתקרבים אלינו, לעיר הגדולה, כשעברנו לטריפולי . נתנו לנו לחיות
  .שוחט ורב הקהילה ואמא הייתה עקרת בית, היה מורהאבא . עזרה הדדית של כל היהודים ברובע אחד לשני

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

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

  ):י עזרתבמי נעזרת או אולי למ, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  

את הציוד השארנו . לקחנו חלק מהחפצים שלנו וברחנו לכפר ערבי כי הפציצו את המקום . ו בעיר חומסנבזמן המלחמה היי

החיילים תפסו אותי . אבא שלח אותי לבית לבדוק מה קורה שם וכשהגעתי ראיתי חיילים גרמנים שומרים על הכפר. בבית

חזרתי אל ההורים שהיו אצל אדם ערבי . לבדוק את הבית שלנו והם שחררו אותיאמרתי להם שרק באתי . וחשבו שאני גנב

  .וככה העברנו את החיים עד שנגמרה המלחמה. שאירח אותנו בחצר שלו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

וים אחד אפילו שרפו משפחה עם . אבא היה רב הקהילה שם ואז התחילו המאורעות עם הערבים. ר זרזורמחומס עברנו לכפ

  .נפשות בתוך הבית ואף אחד לא רצה לעזור להם 22

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
אחרי זמן מה העבירו אותנו לפרדס . הייתי בלי המשפחה, מחנה דודבהיינו . לפני ראש השנה הגעתי לארץ יומיים 1949בשנת 

 51התגייסתי בינואר . 1951עבדנו בפרדים וגרנו באהלים עד שנת . אחרי כמה חודשים הגיע אליי אחי למחנה עולים. חנה

  .ילדים 10התחתנתי ונולדו לי . תי למושב עלמהאחרי הצבא הגע. לחיל הים

  הרבה עזרה הדדית ולשמור על המדינה שלנו כי אין לנו אחרת. כנעוילדור הצעיר הוא שירבו ולא י המסר שלי

  
  

  אופיר אשכנזי: ראיון

  2013אוקטובר , מושב עלמה


