
 

  "ְ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 . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  טרבולסקי :שם משפחה

  

  עמוס :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

      Trabelsi  בלועזית  טרבלסי :שם משפחה איתו נולדתי

  כמוס :שם פרטי איתו נולדתי

  

 Kamos בלועזית
 

:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה

14/2/1939 
  זרזיס  :עיר לידה

                                                              
      Zarzis בלועזית

                                           
  תוניס :ארץ לידה

 
   חנה כהן :שם פרטי ושם נעורים של האם  חטטו חי :שם פרטי ושם משפחה של האב

 
    אס אלבאב'מדג: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

 Medjas בלועזית
Elbab 

  תוניס :ארץ המגורים

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

   :חבר בארגון או בתנועה

בני , השומר הצעיר, ר"בית(

    )עקיבא

  

    מחוז תוניס, מדזאס אלבאב: 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

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, באוסטריה מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר(

  )גרמניה ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  נגבה



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

  

  . היינו יוצאים לרחוב ומשחקים עם שאר הילדים 4כשהייתי כבר בגיל . נולדתי וגדלתי בזמן המלחמה

אלה היו מטוסים גרמנים : יום אחד שמענו רעש מוזר וחזק מאוד וכל התושבים יצאו מבתיהם לראות מה העניין

, שה עם תינוק בזרועותיה עמדה ברחוביזמן א באותו. לא הבחנהשבראותם אותנו הנמיכו טוס לכיוונינו והחלו לקצור ל

סבי שעבד בחברת קדישא . עזע אותיהמראה ז. תינוקה התגעגע מעלה מטהמתבוססת בדמה ו היא נורתה ונפלה

בבית סבי הכין את האישה לקבורה ועטף אותה בסדינים . הגיע והכניס אותה לביתנו ושביל של דם נשרך אחריה

ה נחקק בזיכרוני וליווה אותי ימים ושנים ונוסף על כך גם נדודי השינה מקרה ז. ולאחר מכן היא הובלה לקבורה

  .כאבי הראש והזיכרונות, כל זאת לא אפשר ללמוד ולהתמקד במקצוע  בגלל הלחץ, שפוקדים אותי עד היום

סבי עקיבא טרבלסי לא . בעיצומה של המלחמה התפזרו חיילים נאצים גרמנים וחטפו חמש נשים יהודיותיום אחד 

הנשים הוכנסו לחדר המפקד שהיה ממוקדם בבניין בית . צליח להשלים עם המצב והחליט לרדוף אחרי החוטפיםה

בהגיעו לחצר ביתה ספר סבי נעצר על די השומר הגרמני שצעק לו ו פתי ובכניסתו היה מוצב שומר חמושהספר הצר

צעקות הנשים הוא לא היסס ומייד קפץ על אך בעת ששמע את , סבי התאזר בסבלנות. להרים ידיים וכיוון נשק לליבו

והמפקד שנכח במקום נרתע  הנשים ונכנס מבלי לפגוע באף אחד סבי עלה לחדר בו הוחזקו. השומר והעיף את נשקו

 .כך יצאו כל הנשים החוצה ללא פחד וחזרו לבתיהן, מסבי

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

אנחנו למדנו בבית . ילדים חזרו ללמוד בבתי ספר, אנשים החלו לצאת מבתיהם. בתום המלחמה החלה השגרה לחזור

בנוסף לבית הספר . ו בטינה ששוררת כלפניונהיהודים חשאנחנו אך , כולם ביחד נוצרים וערבים, יםיהוד - ספר צרפתי

  .המבוגרים היו יוצאים לעבוד. שם לימדו תודה אצל הרב, גם בבית הכנסת הצרפתי למדנו

. אבי וסבי החלו בהכנות לעלייה לארץ ישראל. מדינת היהודים - בחלוף הזמן התבשרנו על הקמת מדינת ישראל

וכולנו עברנו ם יהוריי וסבי ארזו את כל החפצים בארגז. תחילה הוכנו לכולנו דרכונים ולאחר מכן  החלו אריזות החפצים

לאחר טלטולים רבים על האונייה  .לאחר מכן נקבע לנו תור להפלגה מטוניס לצרפת. סוניםיבדיקות רפואיות וח

לאחר שלושה ימים הגענו לצרפת ושם שהינו במחנה ריכוז בשם קונדורס . מפוחדים ובוכים, האנשים היו יגעים מאוד

  . והמתנו להמשך הדרך לארץ שראלת כלליות וחיסונים עברנו שם סדרת בדיקו. למשם שישה או שבעה חודשים

  

   י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים

  



 

. עלינו עליה בשמחה, אונייה גדולה שהייתה עיר בפני עצמה, "נגבה"כאשר הגיע תורנו להפליג בספינת הפאר 

ההפלגה ארכה שבוע ימים והייתה נעימה ובהגיענו לארץ עגנו בנמל חיפה ומשם הועברנו למחנה עולים בית ליד ושם 

ממחנה . ולימים נקרא תלמים, ותם ימים בררמשם עברנו להתגורר במושב קבע שנקרא בא. התגוררנו כשנה באוהלים

  .ליד קיבוץ ברור חי, העולים הועברנו למשכננו הקבוע במושב בארר

 תקופהתחילה גרנו באוהלים ולאחר מכן בצריפים מפח ורק לאחר , בהגיענו לארץ הייתה לנו התחלה קשה גם כן

ו בבתים אלה ולאחר מכן משרד השיכון כבר עד שנות השבעים גרנ. בונה - החלה בניית בתי קבע על ידי חברת סולל

  .דאג לנו לדירות

לאורך השנים התפרנסתי . בזמן מלחמת ששת הימים הייתי נהג אוטובוס ובמלחמת יום הכיפורים הייתי נהג משאית

  .מכל מיני עבודות מזדמנות מכיוון שלא מצאתי את עצמי בחקלאות

יש לנו , לנו שלושה עשר ילדים וכיום כולם נשואיםנולדו . והקמתי משפחה לתפארתהתחתנתי  1959בשנת 

 17הוא גדל אצלנו במשך . ונוסף על כך אימצנו תינוק שננטש על ידי אימו חמישים וחמישה נכדים וגם עשרה נינים

קיבלנו תעודת משפחה  1992בשנת . שנים וחצי ועל אף נכותו גם כיום ממשיך להיות חלק בלתי נפרד מהמשפחה

  .ל"ז יצחק שמיר זידי ראש הממשלה דאלמופת שחתומה ב

  

 

  הסיפור נכתב על ידי עמוס טרבולסקי

  2012 וליי, ירושלים

  


