
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .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 מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   חורי  :שם משפחה

  

  יעקב  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            חורי  :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Huri  

  יעקב  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Jacob                                          

 :מין

                     זכר

 

  1939 :לידהשנת 

 

    רבה 'ג :עיר לידה

  

       בלועזית
Djerba 

  טוניס  :ארץ לידה

 
  חברון חורי :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  לואיזה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    רבה 'ג: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Djerba 

  טוניס  :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(

  

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

                                                                                       
   בלועזית 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 במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1949 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  : ועד לחייך בארץי על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

 

  

להורים שלי הייתה מכולת והיו להם הרבה שטחים של כרמים . שישה ילדיםמא שלי היו ילא. הייתי קטן. אני לא זוכר הרבה

   .וזיתים

  

שם לקחו אונו למקום שאני לא יודע אם ל היה שרוף מוהכ. שפתאום לא היו גרמנים והיו ברחוב רק מתים ואנשים רעבים אני זוכר

. הלך לקנות אוטו 38שאבא שלי בגיל  זכור לי גם .יליה ומשם לארץ באנייה'במרצ לקחו אותנו לקונדראס, אותו נכון אני מבטא

. בצד הדרך תפסו אותו גרמנים ולקחו אותו למקלחת קרהלהתפנות בזמן שהוא מבצע את הרכישה של האוטו הוא הלך לעשות 

היה יום חמישי זה . תהאותו הביפסקה עד שהוא גסס ושלחו במשך לילה שלם כשהוא במקלחת קרה הם הרביצו לו בלי ה

היא לא טיפלה בילדים ולא נתנה להם לאכל . והשתגעה מא שלי כמעטיא, אחרי שאבא שלי נפטר .ובמוצאי שבת הוא נפטר

הגרמנים נכנסו ביום שבת אחד לבית הכנסת ואמרו לרב  היה מקרה אחר שבו .לוכשיום אחד אחי הקטן נפטר כי לא נתנו לו לאכ

הרבנים יצאו עם הגרמנים ונסעו איתם ברכב בשבת כשהקול . קילו זהב הם יפוצצו את בית הכנסת 30משיג להם שאם הוא לא 

היינו רואים את המלחמות בין המטוסים . ההורים שלי נתנו את כל הזהב שהיה להם. מהרמקולים מבקש מהאזרחים להביא זהב

הם לקחו את . ם גם שרפו להורים שלי את כל השטחים שהיו לנוהגרמני. היינו חופרים בורות באדמה ומתחבאים שם, באוויר 

  .לוהבית ואת החנות ואמרו שזה שלהם ולקחו הכ

  

הביאו אותנו לסראיה בצפת . נתנו לנו לאכל מתוך דליים. שם החיים היו ממש גרועים. כשהגענו לארץ שמו אותנו בשר עלייה

כל , משפחות 4 לחדרים שבכל חדר היו לאחר מכן הכניסו אותנו. והכניסו אותנו לצריפים שבכל צריך היו שני אנשים במשך שנה

  . פינה משפחה

   

  

אסור לשכוח את מה שהיה ושתמיד ילכו לצבא ושיישמרו על . המסר שאני רוצה להעביר לדור הצעיר הוא שלא יאמינו לאף גוי

  המדינה כי אין לנו אחרת

  

  

  

 

  2013נובמבר , צפת, אופיר אשכנזי :ראיון

  


