
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  יולנדה  :שם פרטי  נחום  :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                        :שם נעורים
                        חסון Hason                                 |    חסון:                  המלחמה או בתקופתה

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 30/11/1932  :לידה נ/    ז  Yolanda                                        |יולנדה:               המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
 Bengazi                                              |בנגאזי ):                     מחוז, ישוב(

 לוב  :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
          מסעודה :נעורים של האם                             עמוס:בשל הא

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  מלחמה                  לפני ה

                                |לוב ):                 מחוז, ישוב(

 לוב  :ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

  ות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 מקומ
 ):                                                                            ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                           ?                                                           אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                               אדו'ג?          אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

  :                                                                        מקום  השחרור
 

 1943:  תאריך השחרור

  האם שהית במחנה 
 ?שם המחנה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן עברת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
                          טריפולי:בדרך לארץ

                        

  שנת
 1949 :העליה

           הרצל: שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים

http://www.ledorot.gov.il/


  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

היו מסבירים לה מה לעשות , רק הגברים, הנשים לא היו מגיעות, אמא שלי היתה תופרת שמלות לערביות. נולדתי וגדלתי בבנגזי
ובאחת הפעמים שבא לקוח הוא אמר , הלקוחות, היא לא היתה נותנת לנו להיות בזמן שהם היו מגיעים .והיא היתה גוזרת ותופרת

   .ה ימים אחר כך שמענו מטוסים ופצצות נופלותכמ ".הולכת להיות מלחמה"לאמא שלי 
  

  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 /ן יהודיארגו/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

אנחנו , נפלה פצצה ברחוב והשוטרים סימנו שלא יתקרבו מסביב לפצצה, גרנו ברחוב חדדה)  בערך 6הייתי בת (התחלת המלחמה ב
לכו "ואני זוכרת אותם אומרים לנו , אני זוכרת חיילים איטלקים .נו לנו להתקרבהיו שם אנשי צבא שלא נת, הילדים הלכנו לראות

אי אפשר היה לעבור ברחוב , הם ממש שנאו את היהודים, היו גם הרבה תושבים סיציליאנים" מסריחים, מפה יהודים מטומטמים
   .אם שיחקו בו ילדים סיציליאנים

אספו  .אדו'למחנה ג, אנגלית או איטלקית,  מאלה שהיתה להם נתינות צרפתיתחוץ, לקחו את כל היהודים מבנגזי, בקיץ, 1939ב
הכניסו אותנו  .אמא שלי נתנה שוחד כדי שיתנו לה לקחת שתי מזוודות, ואחות גדולה נשואה,  היה לי אח תינוק.אותנו במשאיות

 היו ,הילדים, כדי לרחוץ אותנו .הבין משפחה למשפחה תלו שמיכה מלמעל,  למחנה צבאי עם מבנים גדולים שנקראו קמרוני
השלישי מבין המבנים והאנשים שם היו , Cאני זוכרת שהיינו במבנה  .למבוגרים היתה מקלחת, ממלאים גיגית ורוחצים אותנו בחוץ

  .שהאנשים שם לא היו רבים ביניהם,  אני זוכרת ממש טוב.מאוד שמרנו שם אחד על השני .טובים
  .היה מעט אוכל, לא היו שם ביצים, שהיה צעיר ממני בוכה כל בוקר שהוא רוצה ביצה, אחד הילדים עוד משהו שאני זוכרת זה את 

אבל זה מה שהיה אז , והטעם שלה היה מר, היא היתה עשויה מקמח תירס ועם תולעים בפנים, היו מביאים לנו לחמניה לשני אנשים
לכו מפה יהודים : "החיילים האיטלקים היו באים הם היו אומרים לנואבל כש . ילדים עםוהיינו יוצאים לשחק .היינו אוכלים את זה

  .לקחו אותה למרפאה וגדולה ממני בשנתיים היה טיפוס ה לאחות שלי.היינו בורחיםאז  ".מלוכלכים
חליפה בגדים הושם ,  יחד עם עוד חברהרחה החוצה לכפריםב, לובית לתחפשהכשהיא ראתה שזה לא הולך להיגמר ה, אמא שלי

ואז , שתי אבנים שבתחתונה היה חור והקמח היה מצטבר, "רחב ושכב"את השעורה היו טוחנים ב . שמן, שעורה, תמרים , וכלבא
  .עושים בור באדמה ושמים בו עצים למדורה ומכינים לחם, היו מערבבים את זה עם מים

  . קרחתמי שהיה לו כינים עשו לו, הם הגיעו וחיפשו לכולם בראש. הגיעו האנגלים' 43-ב
  

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

_____________________________________________________________________________________________  
  .בכל מקום היינו כמה חודשים, אחר כך החזירו אותנו לבנגזי .ומשם לקחו אותנו לכוופיה, ו לטריפוליבהתחלה אחרי השחרור החזירו אותנ

אחותי פתחה מכבסה לאנגלית ואז הבריגדה הבריטית פתחה לנו בית ספר , רחוב אחר מזה שגרנו בו לפני המלחמה, ינה'בבנגזי חזרנו לויאי ריג
  .לנו לגיאוגרפיהש הזקו היה מור, ואח שלו,  היה מנהל טריפולטאי שקראו לו יעקב גואטה,הייתי בת אחת עשרה כשהתחלתי ללמוד .עברי

  )רחוב בבנגזי(דרך הים , ינה מרגריטה והוא היה בויה מרינה'לבית הספר קראו רג
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'ות המשך וכודור/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  
  .ואמא שלי עם שלוש אחיות נוספות ואח עלו מאוחר יותר, עלינו ארצה שלוש אחיות

  .במשך שמונה ימים לחיפה, הגענו באוניה' 49בספטמבר 
  .באור יהודה המשכתי ללמוד קורסים ועבדתי בהוראה, לוקס ומשם העבירו אותנו לאור יהודה—בחיפה שמו אותנו בסנד

  .שם הכרתי את בעלי, ליפה את אחותיבבנגזי הייתי מח
' 89משם עברנו לרחובות ומ, שתי בנות ובן, שם גידלתי את הילדים,  וחצי שנים10עברנו לבת ים וגרנו שם , באור יהודה התחתנתי

  .אנחנו גרים ביבנה
  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



