
 

  "ְ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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  מסעוד אשר  חביב

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה  בלועזית

                                               HABIB                                               חביב
:       מין   בלועזית    :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה נישם פרטי לפ

MESSAOUD                  1931 נ /  ז                                                 מסעוד ארמנדו פורטונטו 
    : לידהעיר  :ארץ לידה   בלועזית

TUNIS                          תוניסיה                                                             תוניס 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 אמיליה חייט  משה
                                          :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

                   תוניס  תוניסיה                                    
 

, תיכון, יסודי (:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                      )אוניברסיטה

 
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  תוניסיה, תוניס
                                                                                                                

         ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                                                      

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

                                               :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
              

 
  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  צרפת,מרסיי  1948  פאן יורק

  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

היה לו מפעל ,  אבי הגיע מלוב ונישא בתוניסיה.הרביעי מבין שישה אחים ואחיות, בתוניסיהעיר תוניס  ב1931נולדתי בשנת 
  .'למדתי בבית הספר היסודי עד כיתה ג .אבי נפטר כשהייתי בן שנתיים .היינו משפחה אמידה ומוכרת בקהילה, לייצור יין

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב,  מחנות וצעדות מוות,גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
זרנו ח. מדבר למשך מספר חודשיםנלקחנו ל.  של אבי בתור יליד לובאיטלקיתה ו בגלל אזרחותאסרנוץ המלחמה נעם פרו

 בשל שיתוף  גורשנו וכל רכושנו הוחרם. תוניסאים– היו פוגרומים כנגד היהודים על ידי ארגונים נאציםאז , לביתנו בתוניס
מים אחר כך הגיע  מספר י.התחבאנו למספר ימים בתוך מיכלי יין ביקב,  היינו חייבים לעזוב ולברוח.פעולה עם כוחות דה גול

. יחפים ללא כל רכוש חזרנו לתוניס, שוב גורשנו .המקום הוכרז כשטח צבאי סגור לרגל הגעתו של גנרל רומל, הצבא הגרמני
 לנו בספסלים. ו יוצאי לוב בגלל היותנגם לא היהודים המקומיים, אף אחד לא רצה לקבל אותנו. גלמ בר"הלכנו כשלושים ק

 הסבל שלנו היה .שהפך למקום בו ריכזו יהודים La Marsa Plageגענו לבית ספר לוקאלה ברובע  עד שהרמנו ידיים והברחוב
 300 קבלו מנת לחם של  התוניסאים היהודיםכך.  יוצאי לוב בעלי אזרחות איטלקיתגם מעצם היותנו יהודים וגם מהיותנו: כפול

  .  לאדם גרם125 ואנחנו מנה של ום ליגרם לאדם
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  .בסביבהבלילה התכסינו בשקי קמח שהבאנו מתחנת קמח  .הוא היה חורבה, לא היה בו דבר, עם תום המלחמה חזרנו לביתנו
ארסיי לבד וההורים ברחתי למ, 1948בשנת  .הרווחנו כסף מכביסת מדיהם של החיילים האמריקאים, לא היתה לנו פרנסה

חודשים שישה ). ל"גח(שם פגשתי שליחים מארץ ישראל במסגרת גיוס חוץ לארץ ,  הכשרההגעתי למחנה. נשארו בתוניס
   .ל"לאחר מכן עליתי לארץ ישראל להתגייס לשורות צה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
לאחר השחרור . שירתי בחיל התותחנים.  מנמל חיפה ישירות לבית לידהגעתיל ו"גוייסתי לצה, לארץעוד באותו היום בו עליתי 

לאחר  .שם פגשתי את אישתי, שירתי כשוטר במשך שנה ולאחר מכן עבדתי כנהג במושב ינוב .חלטתי להתגייס למשטרהה
 לחמתי במלחמות ישראל בסדיר ובמילואים כולל מלחמת יום .תקווהגורר בהוד השרון ומשם הגענו לפתח  עברנו להתנישואינו
  .נותיי נפטרהאחת מב, נולדו לנו חמישה ילדים. ל"כל נכדיי שרתו ומשרתים בצה. הכיפורים

  .אני מעורב בפעילות ציבורית למען הכרת שואת יהודי צפון אפריקה ולמען אהבת הארץ . נכדים ושני נינים11יש לנו כיום 
  
  
  
  

  אופיר אסא: ראיון
  2010מאי . פתח תקווה

  
  עדי מלכא: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



