
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  בן שבת 

  :שם פרטי

  אלברט 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
                                            

                                              בלועזית
  

 
   בלועזית                      אלברט : איתו נולדתישם פרטי 

                                            
:                     מין

 ז   
   :לידה שנת

1936 
  קזבלנקה:  עיר לידה

                                                              

 מרוקו :ארץ לידה                                                בלועזית

 יצחק :של האבשם משפחה ו שם פרטי
  

 מסעודה :שם פרטי ושם נעורים של האם

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
                                         

  מרוקו :ארץ המגורים

 
  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  בני עקיבא
  

    :  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

 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ין ממתי עד מתיצי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  "נגבה"



 

  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 יצחק ולאמא בשם מסעודה אבא היה עוסק בגביית כספים בקזבלנקה אשר במרוקו ל 36אני אורי בן שבת נולדתי בשנת 

אחים ואני למדתי בבית ספר חלוני יחד עם ערבים ונוצרים  11בבית היינו כ.של מוסדות קהילתיים ואמא הייתה עקרת בית 
בבית היינו  כמו כן הייתי גם בתנועת נוער בני עקיבא .בחדר בבית כנסת לימוד תורה וגמראואחרי הצהריים היינו לומדים 

  .שומרים על המסורת וחוגגים את חגי ישראל ואפשר לומר שהמצב בבית היה סביר מבחינה כלכלית 

בעיר היינו גרים ביחד יהודים וערבים והייתה  .שתלטו על העירממש פחדנו שהגרמנים יגיעו אלינו וי 3הייתי בגיל  39בשנת 
  .זור החוף כדיי שהגרמנים לא יגיעו עלינו זוב את הבית ולעבור לאלעאני זוכר מקרה שבו הוריי רצו  .בינינו שכנות טובה 

  
  יוםמתום המלחמה ועד הי על חייך /נא ספר

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

  ):לדורות הבאים
  

נו ו יהודים במרוקו בכדי שיעלו לארץ ואז מצאו אותבתום המלחמה וגם אחרי קום המדינה אני זוכר שאנשיי הסוכנות חיפש

לארץ " נגבה"משם באונייה עליתי לארץ דרך צרפת וו 14ן הייתי אז ב 1950בשנת  .של יהודיםוריכזו אותנו במחנה מיוחד רק 

  .ישראל

ם עבדתי עד שהגיע נתניה ומשם לקחו אותנו לטבריה לקיבוץ דגניה שם גרנו וגב עתי לארץ ריכזו אותנו במחנה צבאיכאשר הג

השתתפתי  .ריון ושם הייתי תותחןשהעברתי לחיל  ולאחר מכןהתגייסתי והיית בפלוגת הובלה  1955בשנת  .זמן הגיוס שלי
  .ילדים 5נולדו לי שנים במשך הוהתחתנתי ואז עברנו לעפולה  1963בשנת . במבצע סיני וגם במבצע קדש

  
 

  אור שלו :ראיון

  2013 קטובראו, עפולה

  


