
 

  "ְלדֹורֹות"                                 
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                            

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                  
  

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

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 רנט מיוחד אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינט. וחינוכית

 
 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  כחלון:שם משפחה

  

  שלמה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  כחלון : איתו נולדתישם משפחה 

  

 Kahlon בלועזית
  

 
  :מין Shlomo בלועזית  שלמה :איתו נולדתישם פרטי 

  זכר
 

  :לידה שנת

30/11/1934  
 

  טריפולי:  עיר לידה

  

 לוב :ארץ לידה Tripoli בלועזית

  יעקב כחלון :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  שמחה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  חומס :מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  

  בלועזית
 

  לוב :מגוריםארץ ה

 
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  ישיבה

 

  :המלחמהמקצוע לפני 

  
  תלמיד

  :או בתנועה חבר בארגון
  

  בני עקיבא

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

 
  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  

 בלועזית  ציין את שמו, במחנה עבודה או מחנה ריכוז במידה והיית
  

  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

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, ת במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיי
  

1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  גלילה



 

  המלחמה ובזמן י על קורותיך לפני /אנא ספר

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

אבא שלי . למדתי בבית הספר דרס רוסי המרכזיאני . אחים 3נשארנו . מותכם נפטרו בזמן המלחמה 5ילדים ו 8להורי נולדו 

. היה מחסור באוכל. קוסקוס, אכלנו מאכלים כמו בזין ,את החגים חגגנו בלי שום הפרעות. היה מורה ורב ואמא שלי עקרת בית
  .צרכים לקנותלא היו מבחנויות היה לנו כסף אבל אמנם 

נאלצנו לברוח לכפרים אחרים לכמה . זורקים עלינו אבניםו ערבים היו מפריעים לנוו לשחקהיינו הילדים יוצאים בזמן המלחמה 

  . החזירו אותו כעבור כמה חודשיםאך ה שלי לקחו יום אחד למחנה עבודה את המור. גרנו בחצר בית של מישהו. חודשים

  
  מתום המלחמה ועד היוםי על חייך  /נא ספר

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

  
עם תיכון עד שהגיעו הוריי בלמדתי שם . ושם היינו בכפרי ילדים בכרכור אחרי המלחמה עליתי לארץ לבד עם עליית הנוער

כעבור חצי שנה העבירו ו, משם הגעתי לבית העולים בפרדסיה. 49כבר ב עוד לפניי אחי הבכור הגיע . 1951בשנת אחותי 

  .אותנו למושב עלמה

זו הייתה . אפרסקים ושזיפים, ענבי יין, נטענו עצים. סיכול אבנים והפרחת השממה, במושב עלמה עסקנו בהכשרת הקרקע

בעת השירות הסדיר . גבעתיחטיבת התגייסתי לצבא ל ושנה לאחר מכן 1952התחתנתי ב . עבודה משותפת של כל המושב

  .נולדו לי שני בנים
יר של הייתי מזכ 1960ב.  הייתי מזכיר המושב 1958בשנת ו הייתי ראש ועד המושב 1957ב. אחרי הצבא עסקתי בחקלאות

בשנים אלו נולדו לי כאשר  זורית מרום הגלילייתי מנהל מחלקת החינוך במועצה אה 1991ועד  1963מ . הפועל מזרחי בטבריה

  .ילדים 9עוד 
אני רוצה להעביר לדור הצעיר הוא שאין מקום בטוח יותר לילדים שלנו מאשר ארץ ישראל כי בכל מקום בעולם  והמסר אות

  .נהיה נרדפים

  
  

  אופיר אשכנזי: ראיון

  2013אוקטובר , עלמה


