
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .לתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנח

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

  חדד :שם משפחה

  

  מנחם :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייך במידה והשאלה                                  

           חדד: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                            Hadad  בלועזית
 

  יהושוע :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Joshua בלועזית
                                          

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1938 
   גבס: עיר לידה

  

       בלועזית
                                           

  טוניסיה :ארץ לידה

 
  יוסף חדד :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מזל :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                גבס: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  בלועזית
 

  טוניסיה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

  טוניסיה, גבס:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )העיר או האזור ושם הארץשם (

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                           

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

    חמה :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                              

 

  1945:  תאריך השחרור

 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  טוניסיה, גבס

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1955 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  ארצה



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
 ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  
אני חדד מנחם זוכר שהגיעו הגרמנים לעיר גבס  4בהיותי בגיל . חיינו בצמצום ,שכת סעדל יתהלא היולפני המלחמה היה עוני 

באחד המקרים נהרגו כמה . אבי נכלל בין העובדים למרות אי רצונוו ,תן מכסת כוח עבודה לעזרת הגרמניםופנו לרב הקהילה שיי

אסוף שיבמקביל פנו שוב לרב הקהילה כדי  .בעבודהואז אבי מכר את חלקו , או הבריטים םיהודים בעת ההפצצות של האמריקניי

  .ב אסף את הזהב ונתן לגרמניםזהב לגרמנים והר

אני זוכר  .שכרנו דירה אצל הערבים וגם שם לא היה שקט. קילומטר מגבס 30 ,בעת הפצצות מצאנו לנכון לעבור מגבס אל חמה

 .נותנים לנו סוכריות ומסטיקים ,אולי בריטים ,לא גרמניים שהיו הפצצות בלילה וירדנו אל המקלטים ואחרי חודש ראינו חיילים

  . מביתנו חיילים גרמניים שביקשו שנחביא אותם מהבריטים ובערב הם עזבו והלכו 3בזמן המלחמה היו 
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

כמובן הגרמניים הובסו ועזבו את העיר גבס  .המלחמה חזרנו לגבס עיר הולדתנו ולצערי מצאנו ששדדו את ביתנו הקודםבתום 

אחרי . להשלים את המלאכה לא הספיקווניס אבל טהיו שמועות שהם התחילו לבנות מחנות השמדה בוואת טוניס בכלל 

למדתי  .זמן התקבלתי ללמוד בבית ספר צרפתיעם ה. והכלכלה במדינה תחת שליטה ערבית המלחמה התחיל להתפתח המסחר

הערבים התחילו להתעמת עם הצרפתים ואנחנו ואז , 1954לשון הקודש עד שנת את במקביל למדנו בבית הכנסת ואת השפה 

  .צרפתיים והערביםהבין מלחמה מהחלטנו לעלות לארץ ישראל בגלל הפחד 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, ך הציבורית או התרבותיתפעילות, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
 ):לדורות הבאים

  

ואני היחיד במשפחתי שהיה עוזר לאבי לפרנס לים כמה שק קיבלנושהגענו כ .לעיר חיפה, ארצה באנייה 16הגעתי לישראל בגיל 
עד  ,מכונאותה את מקצוע מלהתחלתי ללמוד בבית ספר עושם משאית עד באר שבע העלו אותנו על  מאוחר יותר .את הבית

  .ים נוספותשנ 27למשך חימוש ולאחר שחרורי חתמתי קבע חיל הבצבא הייתי ב .צבאגיוסי ל

בנים  3עם אסתר ונולדו לנו  12/5/1963התחתנתי ב, שנים 24 למשךבית ספר עמל במכונאות ללמד  הגעתיל "פרישתי מצהעת 

  .נכדים 6וכיום יש לי  ,ובת

  

 

 

  שי אוחיון :ראיון

  2013אוגוסט , באר שבע

  


