
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מדר :שם משפחה
  

  יהודה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

           מדר :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Madar בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 David בלועזית                                                    דוד    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
21.11.1941  

  טוניס  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

  בלועזית
                                                           

  טוניסיה :ארץ לידה
 

  )חיה(אסתר  :שם פרטי ושם נעורים של האם  )קדיר(משה  :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                    :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   :ארץ המגורים                                          בלועזית 
  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/לההשכ

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                                                           
 ?  לו ומתיאי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :        מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  
 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1957 :עליה שנת  ס ומרסיי בצרפתנדרקונ :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  ארצה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
אבי החזיק בבית מלאכה ועבד . שהתגוררה בבית גדול בעיר טוניס, ומכובדת לפני המלחמה משפחתי הייתה משפחה אמידה

  .הילדיאחד עשר מי הייתה עקרת בית וטיפלה בא, בצורפות

  
  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/נראטביוד

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
. ות שנמלטו מהרדיפותשם השתכנו בבית משותף עם שבע משפחות נוספ, רה'בפרוץ המלחמה משפחתי נמלטה לאזור לח

. באותו בית בתנאים סניטריים קשה ובלי מיילדתאמי נאלצה ללדת אותי ו, עקב העוצר לא הייתה אפשרות להגיע לבית חולים
  . שגרמה לשיתוק ברגלי השמאלית, בשל תנאי הלידה הקשים נולדתי עם מחלת שרירים

כל תנועותינו מחוץ לבית לוו בחששות , טל עלינו בלילותסבלנו מהעוצר שהו. סבלנו מהתנכלויות מצד האוכלוסיה הערבית
זרה רפואית היה בית הכנסת המקום היחיד בו מצאנו נחמה וע .תרופות וטיפולים רפואיים, העוצר גרם למחסור במזון. כבדים

  . הפך למרכז קהילתי מרכזי וחשוב בזמן המלחמהש ,המקומי

  

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

אך האיום על חיינו לא , יכולנו לנוע ביתר חופשיות. בעקבות השחרור הצרפתי הוקלו תנאי העוצר מעטו ,י הצרפתים"שוחררנו ע
ואני קיבלתי טיפול לרגלי בבית חולים , ני המלחמהמאוחר יותר חזרנו לביתנו מלפ. סר ועדיין תחושת הפחד ליוותה אותנו

במשך . אך נתקלנו בקשיים בירוקרטיים ואידאולוגיים עם השלטונות המקומיים, רצינו לעזוב את טוניסיה ולעלות ארצה .איטלקי
עליה הצליחה לארגן אישורי , שעבדה בסוכנות היהודית, אחותי 1957בשנת . אחת עשרה שנה ניסינו לקבל את האישורים

שהינו במחנה עקורים קונדרנס בתנאים קשים ובצפיפות עשרה . והפלגנו לצרפת" וין דה טוניס"עלינו לאוניה . וכרטיסים לאוניה
, שהייתה אז בהריון מתקדם, אבי ואחותי הגדולה פינו מקום לאמי". ארצה"לאחר מכן נסענו למרסיי ועלינו לאוניה . ימים

  .הצטרפו אלינו אחרי שבועו
  .כמה אנשים נפצעו ואדם אחד נהרג ,באזור סיציליה נקלענו לסערה קשה .ה הייתה קשה מאודההפלג

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
שם . שנה בתנאים ירודים ודלים 14חיינו במעברה . תאשלימים נקראה גבעת א', הגענו ארצה למעברת אגש ב 1957ביולי 

אחרי מלחמת ששת . אך נדחיתי עקב פגיעתי ברגל, ניסיתי להתגייס לצבא. התחתנו 1968ובשנת , הכרתי את אסתר אשתי
  . במשך השנים המשכתי לשרת בשירות מילואים. 4ד "הימים התגייסתי ושירתי בבה

בעקבות תאונה . אני מסגר במקצועי ועבדתי במקצוע רוב חיי הבוגרים. רית אתאעזבנו את המעברה ועברנו לק 1970בשנת 
  .איבדתי את כושר העבודה ואת היכולת להתפרנס, שגרמה לפגיעה ברגל ובעמוד השדרה, 1991קשה בשנת 

הבכור בן  הנכד, יש לנו שמונה עשר נכדים. ב"ארבעה מהם מתגוררים בארץ ובתי מתגוררת בארה. כיום יש לי חמישה ילדים
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  שי חמוי: ראיון
  2010מאי . קרית אתא

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


