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  ישראל סבן :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  ללו מדלן :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                   לגואט:  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
 LGHOUAT                                        

  יריה'אלג :ארץ המגורים
 

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

  

  נגרות :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  

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

   בלועזית       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                             

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

     :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

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

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  



 

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

1956 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                            
  

 9משפחתי כללה  . ל"ז ישראל ומדלןבן להורי  .יריה'שבדרום אלג ,)LGHOUAT(בעיר לגואט  1934-נולדתי ב. שמעון סבןשמי 

של  השער"כונתה בשם  יתה עיר מחוז גדולה מאוד והיאיה העיר לגואט .אק'ז, ילד השני אחרי אחי הבכורואני הייתי ה, אחים

 שיוצאים משערי העירמהרגע ו ,יפו ועכו, מו בירושליםממש כ, משום שהעיר הייתה מוקפת חומות ושערים גדוליםזאת , "סהרה

. דבר המצביע על גודלה של העיר ,שערים לעשרהבספירה הגעתי , ניסיתי לספור כמה שערים היו לעיר שלי .רואים רק מדבר

בעיר  .צחון בפריזיוהוא היה בנוי כמו שער הנ" יי'לה פורט דה אלג"באחת הכניסות לעיר נקרא , אחד השערים העיקריים

אר היו שכל ה. איש 2,000-וקהילה יהודית של כ )גויים(אזרחים צרפתיים  2,000-כ, אלף תושביםמולדתי היו מעל מאה 

היה לנו הכל  -שלווים ונוחים, חיים רגועים - "מתוק כדבש"אני יכול לכנות את אורח החיים בלגואט כ .אזרחים מקומיים מוסלמים

  .לנו ערלא ב שום דבר, כדי להיות מאושרים

  

היה , ישראל, עליו השלום, אבי המנוח . ה עמידה ונחשבה למעמד גבוה ביחס לשאר הקהילה היהודיתמשפחתי הייתה משפח

בנוסף היו לאבי קשרי ידידות עם ראש העיר . ועוד מזון, הנעלה, בגדים - היה בה כמעט הכל אשר, כמו כולבו, ולהבעל חנות גד

כאשר . נקודות שחולקו לכל משפחה תקציב לפי מצרכיםעירייה החלה להקציב אספקת הזכור לי ש .וסגנו וכן עם המשטרה

לתור לקבלת ' הייתי יוצא בבוקר ומחלק לאנשים מס, 9-10בגיל  . הגיעה אספקה לעיר היא הייתה מגיעה גם לחנות של אבי

ם ם היו עושיהאז , מה לקחתלהם ובהרבה מקרים לא היה , אנשים היו מגיעים לקבל אספקה בהתאם לנקודות שלהם. אספקה

סוכר וגבינה , תה, קפה, אצלנו בחנות היו קונים שמן. לכל המשפחה אשר מספיקהמסחר בנקודות וכך הצליחו לארגן כמות 

 100, זוגות נעליים 100שכשקיבלנו אספקה של , זכור לי .ללא נקודות, את שאר המצרכים היה ניתן לקנות חופשי, צהובה

תלבש כמו כי הוא לא היה מ, היה בא כדי לקנות בגדיםבא לחנות הוא לא היה כשהמוסלמי , חולצות 200- זוגות מכנסיים ו

 האנשים הקרובים לו במיטבלכן אבי היה אוסף נקודות מאנשים והיה מלביש את , לך עם גלבייהואלא ה, הצרפתיים

  !'רץ- 'ריצאני הייתי הראשון שזכיתי ללבוש מכנסיים עם ! הייתי הילד שלבוש הכי יפה בעיר 8אני בגיל . המלבושים

  

כשאבי , 14:00-16:00בין השעות והייתי נמצא שם גם  ,לנקות ולסדר, אחראי לפתוח את החנות בבוקר הייתיכבר  12בגיל 

כבר עבד בתור פקיד ממשלתי  15-16בגיל , אק'ז, אחי הבכור .19:00ובסוף היום הייתי אמון על סגירת החנות בשעה  היה נח

, לחם, הייתי אחראי ללכת כל בוקר לקנות חלב 12-14בגיל  .ראי לעזור לאבי עם החנותולכן אני הייתי אח, במשרד האוצר

, משם. אל תוך הבקבוקהישר היו חולבים חלב מהפרה שם הייתי הולך עם בקבוק של ליטר לאחד המשקים ו. גבינה וחמאה

כי אמא הייתה מחלקת כל כיכר ? 6מדוע  -לחמים 6-גבינה צהובה ו, שכונתית לקנות חמאההייתי ממשיך למכולת ה, באופניים

כך ישבנו כולנו לאכול ארוחת בוקר מידי . וכל ילד קיבל חצי כיכר לחם עם חמאה וגבינה צהובה וכוס קפה עם חלב, לחם לשניים

יים ולצהר) 08:00-12:00(יריה היו מפוצלים לבוקר 'הלימודים באלג. אחרי ארוחת הבוקר היינו הולכים לבית הספר .יום ביומו

עם סיום בית הספר היסודי  .הילדים היו חוזרים הביתה לאכול ארוחת צהריים ולנוח 12:00-14:00בין ). 14:00-17:00(

והוסמכתי לנגר , נגרות בניין ונגרות רהיטים: שנים מקצוע 4שם למדתי , נרשמתי לבית ספר תיכון מקצועי, )שנים 8שנמשך (

  .1952מדופלם בשנת 

  

לדוכן של היינו הולכים . מחליף בגדים ויוצא לבילוי עם חברים, מתרחץ, הייתי חוזר מהעבודה, 16-17בן  בתור בחורזכור לי ש

 הקולנוע יתאחד מבהיינו ממשיכים ל, אחרי שהיינו סועדים את ליבנו. 'פיצוחים וכו, לביבות - שהיו מכינים מטעמים, תוניסאיים

מה גם , כך אהבה ללכת לקולנוע-והאוכלוסייה המוסלמית לא כל היו שלושה בתי קולנוע בעיר. כך כמעט כל ערב, בעיר

שבתור , זכור לי .אנחנו בקהילה היהודית דיברנו גם צרפתית וגם ערבית. שהמבוגרים לא הבינו בכלל את השפה הצרפתית

? וזאת למה, נערים היינו הולכים בערב לבית כנסת להתפלל מנחה וערבית ובבקרים היינו מגיעים לתפילת סליחות ושחרית

  .מרוצי אופניים וכדומה, משום ששם נפגשנו כל החברים והיינו עושים מעשי קונדס ותחבולות



 

  

אנשים היו לוקחים ומבשלים . שלושה-כמעט כל שנה באופן קבוע לתקופה של שבועיים, "ארבה"זכור לי גם שהיו הרבה מכות 

  .כשזה היה יבש זה היה תחליף לגרעינים בחסד עליון. ייבושאת הארבה במים ומלח ופורסים את זה על הרצפה על מחצלאות ל

, משהגיע תור המחזור שלי להתגייס, אולם. גם אני הייתי צריך להתגייס לשירות חובה בצבא כמו כל בן גילי, 18הגעתי לגיל כש

  .בטענה שהיו מספיק חיילים ולא היה בנו כל צורך, פטרו אותנו מחובת שירות

  

הכניס אותי לעבוד  רי תקופה של חוסר מעש אחי הבכורואח ,הייתי כבר אחרי בית הספר המקצועי, 20בגיל , 1954בשנת 

, בדואר: כגון, ובים במשרד ממשלתי'להם ג השהי, בני גילי בקהילה היהודיתמבין אני הייתי בן היחידים . איתו במשרד שלו

  . 'טברנות וכו, ספרים, צורפות, סנדלרות: כגון, שונותכל השאר עסקו עם הוריהם בעבודות . בחינוך, באוצר, בעירייה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):למי עזרת במי נעזרת או אולי, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  
  

. טנקים וחיילים, שהיו מיועדים לאכלס מטוסים, עם שערים והאנגרים, בעיר מולדתי היה מחנה צבאי בגודל של עיר ענקית

. אני מגיע להכרה מדוע הנאצים ניסו לכבוש את העיר, מכאן .יריה מפני פושעים'ממחנה זה הגנו למעשה על כל דרום אלג

הם הצניחו ממטוסים כוחות נאצים במבואות העיר . 1942יריה בשנת 'ותוניס רצו לכבוש גם אלגשכבר כבשו את לוב , הנאצים

ברגע שכף רגלם נגעה , אולם .יריה'יוכלו להמשיך ולכבוש את כל אלג, כי הם הכירו בעובדה שאם יכבשו את העיר, שלי

 במחנה הצבאי עד סוף המלחמה ים שבוייםכך נשארו החייל. ידי הצבא והוכנסו למעצר במחנה הצבאי- הם נלכדו על, בקרקע

  .שאז נשלחו חזרה לגרמניה, )1945-6(

  

מחלו להם על אשר , פושעים לשעבר, רחבי העולםכל המורכב מזרים מ ,צבא צרפתי("לגיון הזרים"מ שהחיילים, לי במיוחד זכור

. מיים בשבוע לצעידה ברחובות העירהיו מוציאים את השבויים הנאצים פע )צבאישירות תמורת , העבירות והפשעים אשר עשו

כך יפה ואיך שהם שמרו על -שהיו לבושים כל, היינו יוצאים לרחובות לראות את המצעד הזה של החיילים, אנחנו הילדים

  .היינו הולכים אחריהם ועושים סיבוב בכל העיר. הנאצים

  

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

המאורעות התחילו עם הקמתם של חוליות מפגעים מוסלמים בשם  .22יריה ואני בן 'התחילו המאורעות באלג 1956בשנת 

FNL =בין מבלי להבחין , חוליות אלו היו עושות טבח באוכלוסיה. יריה'אשר רצו עצמאות באלג -מילאוחזית לשחרור  -פלגה

הפלגה היו באים בערב ודופקים בדלת ומבקשים שהנשים והילדות יבואו איתם להרים לבשל , למשל. ילד וילדה, איש ואישה

  .ביתךהם היו הורגים את כל בני  -שאם היית מסרב, כמובן. ולדאוג ללוחמים

  

, אוד שמשפחתנו היא הבאה בתוררצחו משפחה של יהודים ואבי חשש מ, ימים ספורים לפני שאבי החליט שהגיעה העת לעזוב

ל בלי לשאו, קמנו ועזבנו ופשוט" עוזבים: "איך אבי המנוח אמר: במוחי כל הזמן השאלה עולה .ולכן רצה לעלות מהר ארצה

רוב יהודי  כי הרי, לא עזבו אותי" ? דווקא לישראלעלינו  למה"כל הזמן השאלות האלו של . בלי לברר מה יהיה בעתיד, שאלות

שאבי מאוד התגעגע לשני אין לי הסבר לכך מלבד ההסבר . דים שהגיעו לישראליקנדה ואנו בין היחצרפת והיגרו ליריה 'אלג

  .שכבר עלו ארצה, אחי ואחותי, ילדיו

  

ומשפחתי ואני ארזנו כל מה שיכולנו ובאמצע הלילה אספה אותנו משאית עם כל  תכולת החנות רובאבי חיסל את , לכן

שכן אבי הלך לבית הכנסת בערב כדי להיפרד , זכור לי שזה היה ביום שבת. ר'אלג - שלנו ונסענו אל עיר הבירה ןהמיטלטלי

מול העירייה ולשלם " לסגור קצוות"נשאר בלגואט כדי לחסל את מה שנשאר מהחנות וכן כדי , שהיה נשוי, אחי הבכור.מכולם



 

עובדי הסוכנות החליטו ליישב ולכן  ,הוא היה עמוס עד אפס מקום ליםלמחנה העור 'כאשר הגענו לאלג .חשבונות חשמל וכדומה

  .צרפת, יומיים וכבר היינו על אוניה בדרכנו למרסיי להם לא עברו, שזה היה מאוד יקר מכיוון ולםא, אותנו בינתיים במלון

  

הוטל בל (" ו במלון מאוד יוקרתיולכן שוב שיכנו אותנ, שאף הוא היה מלא עד אפס מקום, "ארנס"במרסיי הגענו למחנה העולים 

על . כאשר אבי ואני היינו הולכים וקונים לה את כל המצרכים בשוק, שאימי הייתי מבשלת במלון ארוחות פאר, זכור לי. ")אייר

שכל בוקר היה מגיע איש הסוכנות ומביא לנו סכום כסף שהיה יכול , זכור לי .היינו הולכים גם לחוף הים ואוכלים דגים, הדרך

על אוניה אותנו עלו ה עשר יום במלון- שהיאבל אחרי ש, כך טוב במרסיי שלא רצינו לעזוב-כל לנו היה. להספיק לנו לשבוע

 ,שלא היינו רגישים לים, בעוד אבי ואני, אחיי ואימי נכנסו לחדרי האונייה ולא יצאו משם עד שהגענו לישראל. שהפליגה לישראל

  .ל בחדר האוכל בלי שום בעיההלכנו לטייל על סיפון האוניה ולאכו

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
  

נגד גזזת ומשם עלינו על  DDTמיד איך שירדנו מהאוניה עברנו מסלול ריסוס . עגנה האוניה בנמל חיפה 16.10.1956ביום 

, שני דודים שלי שהגיעו עם מוניות לחיפה ביקשו מאנשי הסוכנות שיתנו להם לקחת אותנו. טלטלין שלנוימשאית עם כל המ

משאית כמו עדר בנסענו , כך . אבל אנשי הסוכנות סירבו ואמרו להם שהם יוכלו לאסוף אותנו רק ממחנה העולים בגן יבנה

הגיעו הדודים שלי , עוד באותו הערב הראשון. ספסל ופרימוס, מזרונים, שם קיבלנו שני פחונים עם מיטות ,כבשים עד לגן יבנה

תוך מניע לארץ ישראל מ 1949שעלו עוד בשנת , שם גרו סבי וכל האחים של אימי, ואספו אותנו עם המוניות הישר לרמלה

אולם תוך שבוע פרצה מלחמת , לנו כל דאגה לאוכל ולפרנסה לא הייתה, בבית ערבי גדול, כשגרנו אצל סבי .ציוני - פטריוטי

המלחמה , למזלנו ".ברחנו ממלחמה והגענו למלחמה? תראי מאיפה ברחנו ולמה הגענו: "שאבי אמר לאמי, זכור לי. קדש

בית אבן , בעכו גרנו בבית מרכזי מאוד בעיר .כעבור חודש וחצי עברנו לעכו. נגמרה מהר ואבי החל לחפש מקום קבע לגור בו

  .ירקן, מכולת, קצב -כיםיבכניסה לבית היה לנו כל מה שהיינו צר. עם גינה יפה ועצי פרי

  

- תי וכך נפגשתי עם אשתי רבקה במשפחבא לבקר את ) יריה'שהיה נשוי לאחותי החורגת עוד באלג(רבקה  ,אח של אשתי

עבודה לא . כדי לפרנס את משפחתיבמשפחה מקום עבודה ההתחלתי לחפש בתור ראש , לאחר שעברנו לגור בעכו .1961

אני עבדתי ביער שהיה בעכו והייתי צריך  .יזומה בתחום ניקיון העירכלומר עבודה  ,הייתה וקיבלתי שבועיים עבודת דחק בחודש

 אזרק המנהל נתן לי לחפור יסודות ו ,בהתחלה. אתר בנייהב בטפסנותך קיבלתי עבודה בהמש .לטאטא את העלים ביער

כאב לו מאוד לראות במה אני . אבי בא וראה היכן אני עובד, שלנומאחר והאתר היה קרוב לבית . טפסנות עברתי לעבודת

מה עשיתי לבן שלי שהבאתי אותו לארץ  ?תראי איפה שמעון עובד: "ימיהוא אמר לא. הלך לביתו והחל לבכותוהוא , עובד

לי שאני לא מתאים  והמנהל הבהיר, כי לא הייתי נחשב עובד יעיל, הבנייהלא המשכתי לעבוד עוד הרבה זמן באתר  ."זרה

שם עבדתי במשמרות לילה משעה , בית חרושת לצבעים, "טמבור"עם קצת פרוטקציה התקבלתי לעבוד בחברת , לכן . לעבודה

את סיום המשמרת לקר, בבקרים. בו בישלו צבעים בתנורים גדולים טבחבמ העבודה הייתה קשה. 07:00 השעה עד 21:00

כדי שלא ? ומדוע, חודש פוטרתי 11כעבור . היינו צריכים להחזיר את המטבח נקי ומסודר ומוכן לקראת המשמרת הראשונה

  .אקבל קביעות

  

כעבור . וס לצרפת ומשם במטוס לאילתיריה במט'הגיע כעולה חדש מאלג, יריה'בן דוד שלי שעבד איתי באוצר באלג, בינתיים

 יריה עובד ממשלה משכורתו'באלג - לידיעה). עובד ממשלה( התקבל לעבודה בתור שוטר מכס בנמל אילתא הו באילת שבועכ

הוא התקשר אלי ואמר לי לבוא לעבוד , כשהוא התקבל לעבודה בתור פקיד ממשלה, ולכן. מעובד בניין הכי מקצועי 4פי  הייתה

ועליתי בסולם הדרגות עד שהגעתי  עובד מכס ייתיה 08.02.1958-מ. כך נסעתי לאילת והתקבלתי לעבודה במכס. איתו

גור אז עברנו לש, 1973 שנת באילת גרנו אשתי ואני עד .65בגיל , יצאתי לפנסיה 30.06.1999וביום , למשרה מאוד בכירה

  .שיהיו בריאים, מתוקים ונהדרים, נכדים 11בנות ויש לנו  2-בנים ו 2 -ילדים 4נולדו לנו . בעיר חיפה

  

  2014פברואר , חיפה, טל -מיטל בר: ראיון



 

  

  

 


