
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .באיםלבני הדורות הוהמידע 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 אתר אינטרנט מיוחד מפורסםבאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  זהרי :שם פרטי  אבו :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

 Abu בלועזית  אבו: איתו נולדתישם משפחה 
 

:                     מין Zuhri בלועזית  זהרי :איתו נולדתישם פרטי 

 נקבה
  :לידהשנת 

1937 
  ריה'גאל :ארץ לידה  בלועזית  : עיר לידה

  מסעוד אבו :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  קולבסר: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  ריה'אלג :ארץ המגורים Colvsr בלועזית

 
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

 

  :המלחמהצוע לפני מק
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

  קולסבר:  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

  

 לועזיתב
  

  :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, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה תשנ

  
1962 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  המלחמה ובזמן י על קורותיך לפני /אנא ספר

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

היו לי חמישה . יהודים ומוסלמים, יריה בבית ספר מעורב של נוצרים'באלג', עד שהתחילה המלחמה הספקתי ללמוד בכיתה א

  .לאבא שלי היה בית עסק פרטי. אחים גדולים ממני והיינו משחקים ונהנים יחד
אך אחיי התחתנו עוד , ראויהיה קשה לקנות דברים ולהתחתן כ. יריה החמיר'והמצב באלג, כשהחלה המלחמה הייתי בת שש

  . לפני שהחלה המלחמה

  

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

, 18גיל סיימתי את לימודיי ב. הם היו מחלקים לנו מזון וממתקים. המלחמה הסתיימה כאשר הגיעו האמריקאים ושיחררו אותנו

ונולדו לי  19התחתנתי בגיל  .ה עצמה במתפרה של בגדי חייליםומאז עסקתי בלימוד תפירה בבית הספר ואף עסקתי בתפיר
, יריה'התחילה מלחמה באלג 1956בשנת  . גם לאחר המלחמה המצב עדיין לא היה קל והתקשינו להתבסס כלכלית. שני ילדים

  .היה עוצר ופחדנו לצאת מהבית, כל החנויות היו סגורות. צריםהמוסלמים נגד הנו

עזבנו את מקום מגורינו , נשואה ועם שני ילדים, 22כשאני כבר בת , 1962בשנת . שנה לפניי, 1961הוריי עלו לארץ בשנת 
  .עד שהגענו לחופי ארץ ישראל, אונייה שבועמצרפת הפלגנו ב. בשקט ובלי לספר לאיש ועברנו במטוס לצרפת

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

רתי לאחר מכן עב .שנים 9למשך  ,בעירבטקסטיל התחלתי לעבוד שם ה ולדימונ מידהגענו . שמחתי מאוד להגיע לארץ ישראל

כל ילדיי , וספיםשלושה נ לארץ הגעתי עם שני ילדים וכאן נולדו לי. י ובעלי הלך לעבוד בכיתן דימונהמקום פרטב לעבוד

  .בסך הכל 13, בהמשך עלו גם כל האחים שלי. התחתנו

  

  
  יקיר טלקר: ראיון

 2013אוגוסט , דימונה

  


