
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  חסב

   :שם פרטי

  שרה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, נה נוגעת אלייךבמידה והשאלה אי                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  חדד

                                              בלועזית
  

Haddad 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  שרה

   בלועזית
 Sarah                                         

:                     מין

 
   :לידהשנת 

25.04.1934 
  :  עיר לידה

  טוניס 

       בלועזית
 Tunis 

 

  :ארץ לידה

  יהטוניס

  בנימין חדד :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  קימונה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                  טוניס:   לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
 Tunis 

 

  :מגוריםארץ ה

 יהטוניס

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית מלאה ותיכונית חלקית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה 

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  טוניס               )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

1954 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1954 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " נגבה"אוניית 



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אבא היה עוסק בלימוד תינוקות ואימא הייתה  .בטוניס הבירה להורים אבא בשם בנימין ואימא בשם קימונה 1934נולדתי בשנת 
למדתי  13עד גיל  .לא היה הרבה אוכלולפני המלחמה המצב בבית היה קשה  .היו לי עוד שלושה אחים חורגים. עקרת בית

  .ישראל מרים על השבת ומקיימים את כל חגישו, בבית היינו מקיימים אורך חיים דתי ."אליאנס"ס "בבי

   

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, ם שהיו בסביבתך בגטו או במסתורהאנשי ,או בהתנגדות בריחהב

לקחו לעבודות שאת אחי אני זוכרת  .כאשר הגיעו הגרמנים והשתלטו על עיר הבירה לקחו את כל הגברים לעבודות כפייה 1943ב

אבא פעם אחת אני זוכרת ש. ובי הם לא נגעו קטנהאני הייתי  .את הנשים אנסו החיילים באכזריות .מלא בכיניםהוא חזר פרך 

הלחם היה יבש ומלא עובש וכאשר פתחנו אותו היה מלא תולעים אבל לא הייתה  .קנה בכסף האחרון שנישאר לו לחם מהמאפיה

  . המלחמה תוםככה שרדנו עד והילדים מסביב היו חולים בשחפת  .רעב היה גדול ולכן אכלנו את הלחםה הירלנו בר

  

  תום המלחמה ועד עלייתך לארץ  י על קורותיך מ/אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

קים לנו ממתקים אני זוכרת שהיו מחל .בהפגזות מהאוויר יההגיעו בעלות הברית ושחררו את טוניס 1945בתום המלחמה בשנת 

  .וסוכריות ברחובות

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, ארצהתחושותיך בעת עלייתך (

  ):הבאים

ו לחצור הגלילית ומשם אחרי זה עברנ .הגענו לירושלים לתלפיות ושם גרנו במעברות ,"גבהנ"עליתי לארץ באונייה  1954בשנת 

לא נעבור שוב את שמקווה אני  80 בגילהיום  .יםנינ שבעהנכדים ו תשעה עשרה, יש לי חמישה ילדים. לעפולה חרי כןלגדעונה וא

  .מה שעברנו בשואה

  

 

  

  2013יולי , עפולה

  


