
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                        
  

  .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 אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  חיים :שם פרטי  תורגמן :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  תורגמן                           : שם משפחה איתו נולדתי
  

                        Turgeman בלועזית
 

  חיים :שם פרטי איתו נולדתי
                                                      

:                     מין                            Haim בלועזית
  כרז

  : שנת לידה
1933 

  דה        'אוג: עיר לידה
                                                      

  מרוקו :ארץ לידה                                 Oudja בלועזית
 

  אהרון :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  אסתר :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                           דה'אוג : מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

             
  מרוקו :ארץ המגורים                            Oudja בלועזית

 
  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

  מרוקו, מקנס :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
  

                                                          :             המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  במחנה עקורים ציין את שמו 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
  

  :שנת עליה
1950  

 

  :ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "נגבה"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

 3למשפחה עוד רי נוספו חוא ,אחים 2אחיות ו 2י יש לפנ .דה שבמרוקו לאבא אהרון ואמא אסתר'בעיר אוג 1933נולדתי ביוני 
היינו מבעלי המעמד  ,ה חנות בדים יוקרתית שפרנסה את הבית מצויןתילאבא הי .אחים סך הכול 9היינו , אחיות ואח אחד

עבור להחליט אבי  ,7בהיותי ילד בגיל , 1940בשנת  .נהנו בעלי אותו מעמד בסביבהמהם ו מכל המטעמים שינהגבוה ונהנ

ואבא רצה , כמה בתי ספר יהודים היו בקהילה. משום שבעיר זו הייתה קהילה גדולה יותר של יהודים, לעיר מקנס שבמרוקו

  .ועברית  לימודי קודש ,"אליאנס"אני התחלתי ללמוד בבית ספר . יהדותנלמד ם ויימאוד שנלמד בבתי ספר יהוד

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

או  בריחההשתתפות ב, 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 ,בהתנגדות

  
שהגרמנים עדיין לא כבשו את מרוקו ורק התקרבו  למרות ,החלו המקומיים להכין אותנו לקראת הכיבושמיד עם פרוץ המלחמה 

כך שפסקה הפרנסה והחיים נהפכו לחיי , המקומיים הפסיקו לקנות מאיתנו מוצריםו ,נסגרו בפנינו מקומות העבודה .לקראתה

  . המשכנו ללכת לבית הספר כרגילביום אבל , בערבים היינו מסתתרים בבתים .דוחק
גם הפחד המשיך . לא ידענו את עתידנוו, רק פחד תמידי אפף אותנו, ו כסדרםבמשך כל שנות המלחמה חיינו התנהל

 ,מקומיים נכנסו לחנויות ועסקים שהיו ברשות יהודים, החלו הערבים לבצע בנו פוגרומים 1944בשנת  .כשהסתיימה המלחמה

  . גונבים ובוזזים מכל הבא לידהיו טבחו בתושבים ו ,בנוסף הם פלשו לבתים בבעלות יהודים  .והעלו אותם באש

  

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

  
שם מיד כשהחלו הערבים  גרדהברח מ הוא. ה לו חנות בעיר גרדה ליד אוגדהתיהיוחייט במקצועו היה  אחי הבכור אברהם

על אף שאנחנו עדיין לא החלטנו  , החליט לעזוב עם אשתו וילדיו ולעלות לישראל, מייד עם הגיעו לעירנו מקנס. לטבוח ביהודים
בדירה  הוא גר. והשתכן בשכונת בקעה ברחוב דרך בית לחם בירושלים, 1948אחי אברהם עלה ישראל בשנת  .לעלות

ושמה  12ולמשפחת חזיזה ילדה יפה בת , זמן לישראל שעלו יחד עימו באותו ,חדרים יחד עם משפחת חזיזה 4משותפת בת 

כשנה  .והבטיח שהנה אני בדרכי לישראל ,סיפר עליי רבות ,במשך כל הזמן הראה אחי אברהם לאבלין את תמונתי .אבלין
  .לאחר מכן החליט גם ציון אחי לעלות עם אשתו וילדיו לארץ

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
לעלות עם כולנו הגיע הזמן , חלק מהמשפחה כבר עלתה לישראל והמצב במקנס בכי רעשמכיוון ש, החליט אבי 1948בשנת 

יריה לא אישרו 'אך כשבאנו לעבור לאלג, יריה'עיר זו שוכנת בגבול מרוקו ואלגשמכיוון , עברנו מהעיר מקנס לאוגדה .לישראל

  .משום שהיה נראה זקן יותר מכפי גילו בעקבות זקנו הארוך והלבן, לאבי לעבור

בשנת עד ש ,כך נמשך העניין כשנתיים .החל לחזור למסחר על מנת להתפרנסו ,בעצבות ובשברון לב שכר אבי דירה בעיר

טיפלו בנו במחנה העולים  .י הסוכנות היהודית"למחנה עולים אשר היה מנוהל עעברנו ו, יריה'אישרו לנו לעבור לאלג 1950
גם  ,לכן .כדי לתרגם בין החולים לרופאים שלא דיברו צרפתית ,אני שדיברתי צרפתית טובה עבדתי במרפאה של העולים .מצוין

שאר עוד זמן מה על מנת י הסוכנות להי"נתבקשתי ע, לאחר שכל משפחתי קיבלה את האישור המיוחל לעלות לישראל

שם התאחדתי עם  ,צרפתב "מרסי"עיר לאחר מכן המשכתי לו, וכך נשארתי חמשה חודשים נוספים .להמשיך ולתרגם במרפאה
  ".נגבה"ומשם עלינו ארצה עם אוניית , בני משפחתי

תגורר אחי עם אשתו שם ה ,לשכונת בקעה הה קרובתהיהמעברה  .בירושלים "תלפיות"משער העלייה בחיפה עברנו למעברת 

מצאנו נחמה אחד אצל ו, מייד התיידדנו .התמונותבגלל חזיזה  ןאבליהשכנה זיהתה אותי  ,בביקורי הראשון אצל אחי .וילדיו

  .נינים 3ו ,נכדים 13 ,ילדים 3כיום יש לנו  .לאחר כשנתיים התחתנוו, 14בת היתה ואבלין  17אני הייתי אז בן  .השני

  

  

  הילה פבר: ראיון

  2013יוני , מודיעין


