
 

  "ְלדֹורֹות"                                           
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  חביב  :שם משפחה
  

  יוסף :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

          חביב: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Haviv בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                        יוסף  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Joseph בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה תאריך
9.10.1927  

   תוניס ): מחוז, ישוב( מקום לידה Tunis בלועזית  תוניסיה :ארץ לידה
                                                                                                   
  משה  :של האב שם פרטי  אמילי חייט :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/ של האישהשם פרטי  :  של האישה שם נעורים

   
                                וניסת:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע              Tunis   בלועזית   תוניסיה :יםארץ המגור

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

 15.5.1943  :תאריך השחרור

  מרספלזי ליד?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים  תוניס ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   תוניס

  
 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה

  נגבה
  מרסיי וטולוז בצרפת :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1949 :עליה שנת

  

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(

שתי הבנות . ונולדו להם ארבעה בנים ושתי בנות, עם אמי, הוא התחתן שוב. לאבי היו ארבעה ילדים מנישואיו הראשונים
 אחרי שסבל מכאבי ראש,  באופן פתאומי1933 נפטר בשנת הוא.  אבי החזיק בבית זיקוק לערק ויין.נפטרו  בהיותן תינוקות

התבקשנו , בגלל שלא הייתה לנו אזרחות צרפתית. והייתה בהריון עם עוד בת, אמי נותרה עם תשעה ילדים .במשך שבוע
ובאחיו של אבי שהיה , באחיה שנפטר חצי שנה לאחר מכן, אמי בחרה בשני אפוטרופוסים. למנות אפוטרופוס לרכוש של אבי

למרות , סבלנו מזה מאוד.  אבי כרצונו ולנו נתן את המינימום למחיהאחיו של אביו השתמש ברכושו של. מנהל עבודה אצלנו
שלטון וישי היה . 1940עד תחילת שלטון וישי בשנת , למדתי בבית ספר ממלכתי. כך גדלנו עד בית הספר. שאבי השאיר הון

  .ובגללו גורשנו מבית הספר, פרו גרמני
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות,  וגירושמעצר: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):עצותומאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

חיטטנו בזבל של הגרמנים כדי למצוא . פחדנו כל פעם ששמענו צעדי חיילים גרמנים. בפחד, חיינו תחת הפצצות יום ולילה
למדנו . שמחנו מאוד על כך ששוחררנו.  הודיעו לנו שנכנסו טנקים בריטים למרכז העיר15.5.1943בתאריך . משהו לאכול

  .והבריטים זרקו לנו לחם לבן, קיםטיפסנו על הטנ. אנגלית כדי להגיד לחם
  

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

 לכל תעם משכורת מתח,  אחרי זה עבדתי בפרפומריה.עבדתי אצל דודי במילוי בקבוקי יין וכדומה. התחלנו לחפש עבודה
 על קיבוצים ומושבים  ולמדתי הקיבוץ המאוחדשל" דרור"לתנועה הציונית הצטרפתי  בינתיים .18עבדתי שם עד גיל . ביקורת
קרב , קרב סכינים, הגנה עצמיתבמסגרת התנועה הוכשרנו ב.  את אשתיבתנועה הכרתי.   ועל היסטוריה של ארץ ישראלבארץ
 ' במוסדהצטרפתי ל, עם הסכמתי.  לתרום לעליהברצוני האם נשאלתי. הות ודרכונים לזייף תעודות זכיצדתת מקלע ו, מקלות
כל אלה גייסו נערים ונערות ). הפועל המזרחי(תורה ועבודה , ר"בית, בטוניס היו נציגי התנועות השומר הצעיר.  בתוניסלעליה

נו תמונה ופרטים מזהים והכנו תעודת זהות ביקש, כשהכול היה תקין. אני קיבלתי רשימת אנשים ומסרתי לנציגים. בגיל צבא
כך . משם שלחו לצרפת ואז לישראל. שם היה מחנה עולים, יר'ירים צרפתים בדרך כלל שלחנו ברכבת לאלג'אלג. ירית'אלג

הייתי חייב לנסוע .  עם תעודות מזויפותהמשטרה הצבאית עקבה אחריי וכבר תפסה שלושה אנשים. 1949שנת עבדתי עד 
   . ואשתי הצטרפה אליירהלצרפת להכש

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
. שם הבטיחו לנו מטבח כשר ולא קיימו, הגענו לקיבוץ המאוחד. והגענו לשער העליה בחיפה עלינו ארצה ההכשרה עם תום

בו גליל העליון ב שלחו אותנו לקיבוץ משם, פנינו לקיבוץ הדתי המזרחי. מכיוון שאשתי דתיה ואוכלת רק כשר,  בעיההייתה לנו
שם היה . שהייתה במעברה בהרצליה,  נסענו לאמי.כל יום להתפלל ולהתגלח, לא מצא חן בעיניי בקיבוץ הזה.  גיסי וגיסתיגרו

כל פעם שלחו אותנו , פעם בבניין, פעם בחקלאות, ני ואשתי חיפשנו עבודהא. בו חיה אמי עם שלושת אחיי החיילים, צריף
עברנו למושב ינוב ליד כפר . פנינו לסוכנות וביקשנו לעבור למושב עובדים. לא יכולנו לגור ככה בצריף קטן כזה. למשהו אחר

. ים שנספו באוסלו בדרכם ארצהלזכר הילדים הטוניסא, י הסתדרות העובדים הנורבגית"המושב הוקם ע. יונה שרק הוקם אז
לא ידענו . עד שיום אחד באו לחפש עשרה אנשים לעבודות ברכבת, אני עבדתי בכל מיני עבודות.  שנה31במושב הזה נשארנו 

כמו כן עבדתי בנסיונות חקלאיים . העבודה הייתה קשה מאוד.  שנה38התחלתי לעבוד במסילות ברזל ועבדתי . במה מדובר
  .עגבניות והדרים, שונים בבוטנים
 היה לי קשה למסור את המשק. לעירהחלטנו למכור את המשק ולעבור , החובות ועוד, אחרי כל העבודות. נולדו לי בן ובת

שם , למזלנו היה פינוי ימית וסיני. ולבני המושב אין כספים, על פי חוקת תנועת המושבים היה אפשר למכור לבן מושבמאחר ו
עבדתי . כך הצלחנו לקנות בית שלושה חדרים בנתניה . בכספי הפיצויים יכל לקנות את המשק שלנו.היה תושב שקיבל פיצויים

הילדים , תודה לאל.  יצאה לעבוד בטיפול בילדים כדי לעזור בפרנסהאשתי. 1988שנת  ליציאתי לגמלאות בברכבת ישראל עד
יש לנו שני נינים . שישה בנים ובת אחת,  שבעה נכדיםיהיום יש ל. והנכדים באים לבקר הרבה, מצלצלים ומזמינים אותי אליהם

אני כבר . מה שלנו בזמן המלחמה לא היה, שיש להם הזדמנות ללמוד, תודה לאל. חלק מנכדיי סטודנטים. הבןממהבת ונין 
בים ממש תענוג לראות את המוש, כיום אני לא מאמין כמה המדינה התקדמה. ראיתי את המדינה בילדותה, שישים שנה בארץ
  .טוב לחיות כאן, אחרי הכול. תל אביב נראית כמו ניו יורק. והערים שהתקדמו



 

  רחלי חקאק: ראיון
  2009נובמבר . נתניה

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


	                                           "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



