
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

        

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  חדד

  :שם פרטי

  ) שושנה( שרה 

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
                                            חדד

                                              בלועזית
  

Hadad 
  :איתו נולדתישם פרטי 

                                                   שושנה   

   בלועזית
     Shoshanna                                       

:                     מין

    נקבה
   :לידהשנת 

  

1931 
  :  עיר לידה

                                                            רבה'ג  

          בלועזית
Djerba                                        

 :ארץ לידה
  יהטוניס

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  מרדכי חדד

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 סעדנה 
  : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

                                                                 ן ידנימ

   בלועזית
   Midnin                                     

  :ארץ המגורים

 יהטוניס
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
     )מורה, סנדלר, תלמיד(

                            רק עבודת מלאכה 

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

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

   בלועזית       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                             

  בלועזית                                                        ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 מדנין
  :  תאריך השחרור

 לא זוכרת
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 
   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

1953  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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                                                                                                                                            

ן עם אימא ולמדנו ידניאני גדלתי במ, ממני מה שרואים בטלוויזיה כי זה לא היה כך אצלנולא תשמע , את האמת אני אספר לך

  .לא למדתי בבית הספר ונשארתי בבית רוב הזמן עם המשפחה. העיר הייתה קטנה וכולן היו חברות של כולן, עבודת מלאכה

  .אימא שלי לא עבדה ולגבי אבא שלי אני לא זוכרת פרטים מלבד שהוא היה עשיר

  

  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
  

. קרו כל מיני מקרים שבמהלך המלחמה כמו שהגרמנים ניסו לשדוד ולהרוג אותנו, "םנורמאלי"החיים שלנו במלחמה היו יחסית 

אבא שלי שהיה עשיר מאוד . נשים שנפלה עליהם חנות והגרמנים שדדו ובזזו אותן מכל מה שהיה עליהן 5יום אחד נהרגו לידי 
הם עשו לנו הרבה , ל מה שהיה בפניםיום אחד הם נכנסו הביתה ועשו חור בכספת ולקחו את כ, גם היה קורבן של הגרמנים

קילו זהר אחרת  50הם דרשו ממנו , הרב חלפון, פעם אחרת הם הוציאו מבית הכנסת את הרב הכי חשוב שהיה לנו. בעיות

הם לקחו והסיעו אותו ברכב שלהם ועוד ביום שבת והרב בלית ברירה ביקש מאנשים זהב ולמזלו הם נענו , יהרגו אותו
אבנים וכשסיימה היא זרקה את האבנים שבטעות פגעו  5קרה ממש מפחיד שאחותי הקטנה שיחקה בהיה גם מ. לבקשתו

המזל , כך התעצבנו ובאו לבית שלנו ואמרו שאחותי הקטנה הכתה גרמני ועכשיו צריך להרוג אותם- הם כל, באחד הגרמנים

בשלב . יר להם את המצב והם הניחו לנוהרב שהיה בבית דיבר איתם באנגלית והסב, שלנו היה שאחרי שהם הפכן את הבית

  .מסוים האנגלים נכנסו וסיימו את המלחמה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

לאט הכול הסתדר ואני . הדלתות לקחו לנואפילו את , כשנגמרה המלחמה חזרנו למדנין וראינו שכל העיר הרוסה והכול נחרב 

  .שנה אחרי החתונה שלי קמה המדינה, התחתנתי
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

שער "כשעלינו הגענו ישר ל , גדלה והרגשתי שאני מאוד אוהבת את המדינההזיקה שלי למדינת ישראל , אחרי כל מה שעברתי

היה , כך העבירו אותנו למעברה בצפת-אחר. לא נתנו לנו להיכנס או לצאת, ושם הייתה הרגשה לא נעימה של הסגר" עלייה
חיינו כמו משפחה . מיוחדהיא עבורנו משהו , קשה להסתגל לשירותים בחוץ ולתנאים דלים אבל אנחנו אוהבים את ארץ ישראל

  .ל נהרג במלחמת יום כיפור"לקראת שחרורו מצה, לצערי אחד הבנים שלי. רגילה בארץ והילדים שלי התגייסו לצבא והתחתנו

צריך לתמוך בכל ראש , שהמדינה שלנו מאוד חשובה וצריך לעשות הכול בכדי לשמור עליהאני רוצה להעביר את המסר 
  !כי אין לנו מדינה אחרת, נה בכדי שידאגו למדינה שלנוממשלה שהוא טוב למדי

  

  

   אופיר אשכנזי: ראיון

  2013מרץ , הנהרי


