
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  חדד :שם משפחה

  

  שולמית :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

        נעים  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

  בלועזית
       

  :שם נעורים
 

  סלמה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  

 Salame בלועזית
        

:                     מין

 נ/  ז   
  1.1.1943 :לידה תאריך

  

  אדו'ג  ):מחוז, ישוב( מקום לידה

  

       Jado   בלועזית

 
  לוב :ארץ לידה

 
  חי :של האב שם פרטי

  

  ברכה :שם פרטי ושם נעורים של האם

  

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

  
  :  של האישה ם נעוריםש

 
                                                         בנגזי: לפני המלחמה  מגורים קבוע

  

 Bengazi בלועזית
       

  לוב :ארץ המגורים

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 

  :  עהאו בתנו חבר בארגון

  

  אדו'ג  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  

       אדו'מחנה ג? אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                                 אדו'ג:       מקום  השחרור
 

  1944:  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  בנגזי ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  1950 :עליה שנת
 

 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  אקסודוס

  
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)רות בארגוןחב, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
עקב פרעות באזור המתפרה של אבי נהרסה . אמי הייתה עקרת בית וטיפלה באחי ואחותי, אבי החזיק מתפרה ופועלים

  .משפחתי התגוררה בעיר בנגזי לפני המלחמה. ונבנתה מחדש
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ני דרךציו(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמרכז ברית האווקואציה למ/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

אחותי הייתה אז בת . אחי נהרג בהפצצות בדרך. אדו'יום אחד הגיעו משאיות ולקחו את משפחתי מבנגזי למחנה העבודה ג
בכל חדר , הם הגיעו למחנה עבודה מוקף בגדר תיל. אז אמי ניסתה להסתיר אותה מהשמש, והשמש הייתה חזקה מאוד, שנה

אחרי זמן מה לאמי כבר . הלכלוך בחדרים היה זוועתי והתנאים היו נוראיים. ה קיבלה לחמניהכל משפח. במחנה שיכנו משפחה
כך אחותי . אבל הגסטאפו לקחו את החלב ממנה, היא נתנה תכשיטים לערבים בתמורה לחלב. לא היה חלב להניק את אחותי

  .נפטרה ברעב

, כדי לשמור על השיער שלה מכינים. התחבאה, שיער ארוך שהיה לה, אמי. יום אחד אספו את כולם כדי לגזור להם את השיער
  .לתת לציפורים –גם אם הלחם מתייבש , לא לזרוק לחם אף פעם –כלל נוסף שהיה לה . מרחה אותו בנפט

הרבה אנשים נדבקו בטיפוס והרבה . ונאמר לנו שאולי לא תצא מזה, ואחרי שנולדתי גם אמי חלתה במחלה, אבי חלה בטיפוס
. וסבלתי כל הזמן מדלקות בעיניים, מצבי הבריאותי היה לא טוב. ולא היה מי שיטפל בי, התגלגלתי ממקום למקום אני. מתו

  .בסופו של דבר היא החלימה ומצאה אותי במצב קשה. אמי שאלה את אבי לגביי וזעקה שהיא רוצה אותי לצידה

  .בסופו של דבר האמריקאים הגיעו ושיחררו אותנו
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ ורותיך י על ק/נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  .בסוף המלחמה הערבים לקחו לנו את כל רכושנו ונותרנו בלי כלום 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, ותיתעילות ציבורית או תרבפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

כל . ולקחו את הילדים למחנה דוד בחיפה, באותה תקופה היו שטפונות. לחיפה ומשם לפרדס כץ, 1950הגענו ארצה בשנת 
  .ואחרי שהם קיבלו שיכון התחתנתי, חזרתי להוריי. ובסוף הגעתי לאזור של צריפים, הזמן עברתי ממקום למקום

  .שנים רבות היא הייתה מרותקת לבית. יוטים והתעוררה בצרחות בלילותאני זוכרת שאמי סבלה מס
מתוכם , נולדו לי שבעה בנים ובת. בגיל צעיר מאוד התחלתי להביא ילדים. 'אחרי שסיימתי כיתה ט, בשנות השישים התחתנתי

ובן , ונהרג מפגיעת משאיתבני הצעיר רכב על אופניים , הבן הבכור נפטר עקב פציעה בשיעור התעמלות. שלושה בנים נפטרו

  .בתאונת דרכים 25נוסף נהרג בגיל 
  .בעלי עבד כסתת, מכיוון שטיפלתי בילדים, עבדתי מעט מאוד

  
  
  

  2009אוקטובר . פתח תקוה
  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


