
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. 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

  אשכנזי  :שם משפחה

  

  שמחה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           חדד : איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Haddad 
  שמחה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Simha                                         

 :מין

                     נקבה

 

  1931 :לידהשנת 

 

  טריפולי :  עיר לידה

  

       בלועזית
  Tripoli                                         

  לוב  :ארץ לידה

 
  טוב חדד  –יום  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  ויסונה חלפון  :נעורים של האםשם פרטי ושם 

 
                                                    טריפולי ברובע היהודי : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Tripoli 

  לוב  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 אין 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  עקרת בית 

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

  

  בעיר טריפולי רובע יהודי בלוב :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )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

 
  1943:  תאריך השחרור

 
  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, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1950 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " עצמאות"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                                                                                                                                         

ס איטלקי וכתוצאה מהמצב הכלכלי הקשה אבי ביקש ממני "הרב היה עובד אני למדתי בביה, היינו משפחה של חמישה ילדים 

מא יהיינו משפחה מאוד צנועה הסתדרנו מכל הבא לידה ומה שא. מה שבעצם גרם להפסקת הלימודים וזה 12לעבוד כבר בגיל 

מים לא היה ולקחנו מים מהבאר ולא היה חשמל הסתדרנו רק עם . וכל הסתדרנו, תפרה ללבישה לבשנו ומה שהיה לאכול אכלנו

  .פתיליות

  

  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, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

קחים דברים שהיו היינו עוזבים את הבית לוכתוצאה מהמלחמה והפצצות  7בזמן המלחמה היינו מאוד מפוחדים א הייתי רק בת 

בזמן הירי של הפצצות היה ניתן להריח היטב את אבק השריפה ושרידי הפיצוץ . ם אחר באמצעות רכבות חיוניים ועוברים למקו

,  אחר לשהות בו אבי בהפצצות היה נוסע לכפרים מסביב לטריפולי על מנת לחפש מקום. מה שגרם להבנה כי הסוף הולך וקרב ,

 .עד לכניסתם של הכוחות האנגלים 1943לוב הייתה עד -המלחמה בטריפולי
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

התנאים היו אותם תנאים הבתים היו חזרנו לביתנו בטריפולי אך מבחינת תנאי המחייה " העסקים חזרו כרגיל"מתום המלחמה 

בשנים אלו שלטו האיטלקים שהעניקו לנו יחס טוב ואף עזרו לאנשים שהיו מעוטי יכולת בהענקת . בשכירות ללא מים וחשמל 

אז באותה תקופה הייתי ,כשעליתי עם בעלי שהתחתנו מספר חודשים לפני  1950עד לשנת .  'עידוד וכו,שמירה , מזון , בגדים 

 .ואז עם עלייתי ארצה כעבור חודשיים ילדתי את ביתי הראשונה  7בהריון בחודש 
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

אני הייתי עקרת בית  . 22ובעלי כבן  15בחודש מרץ ואז הייתי בת עליתי את ביתי הראשונה  1950עם עלייתי ארצה בינואר 

הגעתי יחד עם בעלי וביתי לדרום כיוון שהייתה עבודה  1950כעבור מספר חודשים בדצמבר . ובעלי עבד בעבודות מזדמנות 

ונה ואני נשארתי לגדל את בעלי התחיל לעבוד בסולל ב) שכונת נווה נוי של היום(ש שלחו אותנו למעברה "במקום זה בהגיענו לב

ילדים שההבדל  5כ "בעלי החל לעבוד בבית חרושת למרצפות עד להעברתם בראשון לציון יש לי סה 1953בשנת . הילדה 

ש קיבלתי בית של "בעיר ב' עברנו לשכונה א 1951בשנת : חיינו אז בצניעות וממה שיש הסתדרנו. ביניהם כשנה וחצי בממוצע 

שנים עברנו לרחוב מבצע נחשון שם קיבלנו  23ה גדלה קיבלתי חדר נוסף שנבנה על עמודים לאחר כחדר וחצי וכאשר המשפח

ואחרי ' בעקבות הפיצויים מן העבודה של בעלי בבית החרושת פתחנו מכולת שהייתה יחידה בשכונה ה. מעמידר בית גדול יותר 

מכרנו את הבית במבצע נחשון  1990בשנת .מקום שצברנו קצת כסף מהעבודה במכולת שגם התחלתי לעבוד שם ולנהל את ה

ילדים  2כיום כל הילדים שלי בעלי השכלה ועובדים בעבודות מסודרות ויש לי . ועברנו לגור בשכונת נווה נוי עד עצם יום זה 

  . עוסקים בביגוד ואופנה ול "השוהים בחו

 

  2013אוקטובר , שבעבאר , שלומי בניסטי :ראיון


