
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  אביגדור :שם משפחה  יוליה יפה :שם פרטי
    

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

Sheli                              שלי  
:       מין   :לידה תאריך   בלועזית   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

                          Yafa   30.11.1941   ולי' ז–יפה   נ                                                  
    ):מחוז, ישוב( קום לידהמ  :ארץ לידה   בלועזית

                  Tataouine יהוניסט                                                טוניסיה, טאטאוין  
   :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 )חדד(חפציבה   דוד
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/טי של האישהשם פר   :של האישה שם נעורים

   
                           בלועזית

Tataouine                    
  :ארץ המגורים                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  יהוניסט     טוניסיה, טאטאוין
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

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

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1962   
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, םילדות ולימודי, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

תושבי הכפר  .לאב תופר וספר ולאם עקרת בית,  בטוניסיה כבת בכורה למשפחה שמנתה שמונה ילדים1941נובמבר נולדתי ב
לכן . ם לא רצו שנלמד עם נוצרים ומוסלמיםההורי. וגם מספר את כולםתופר עבורם בגדים  והוא היה מאבי מזמינים שלנו היו

אני זוכרת שהיה .  רק לא רצו שנתבולל,חיינו איתם בשלום ונוצרים ויהודים ,מוסלמים התגוררובכפר . למדנו בתלמוד תורה
 אשר נערכהאני זוכרת כ.  הייתי תופרת עם אבא ועוזרת לו, אני לא למדתי הרבה. עבריתארץ ומלמד את הילדיםה ממורהמגיע 

 הכלה בוחתונה היה מיוחד הטקס . אבא היה מספר את החתן והיו שמים מטבעות כסף בתוך הבד של המספרה ,חתונה בכפר
  .שוברת את הביצה על המשקוף ועוד מנהגים מיוחדים

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , ה ושם בדויזהות 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/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 ההורים מספרים שהוציאו את כל היהודים .ארבעה חודשיםבת כ הייתי תינוקת, 1942- בטוניסיה בכאשר פרצה המלחמה
. הילדים והקשישים היו על חמורים. בניברקה  הלכנו ברגל לכפר.עזרו ליהודים ושמרו עליהםהיו ערבים ש. וגירשו אותם מהכפר

 שהחיילים רי סיפ אב.השלטון הצרפתי השאיר את אבא בחנות שלו כדי שיעזור בתפירת מדים ובתספורות של החיילים
אוכל  בכפר היה. בניברקה, סמוך אימא ואני גרנו בכפר ה.מדברים בכל מקום, הצרפתים היו נכנסים אליו הביתה ללא רשות

כל היהודים . לא היה לי מה לאכול מאחר ו מספרת שהייתי צורחתאאימ.  שעורה שבוחשים אותה על האש ותה,פשוט מאוד
  .טאטאוין, נוחזרנו לכפרלאחר המלחמה .  בבתי בוץ בכפרהתגוררו

  

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

בעקבות יחס עוין מצד האוכלוסיה   לארץההורים החליטו לעלות. 1962עד שנת האחים שלי נולדו בטוניסיה ונשארנו בה 
המתנו במשך שמונה ימים .  מחשש שיהרגו אותנו עם סלים בידייםועזבנו רקהשארנו את כל הרכוש והבתים שלנו . סלמיתהמו
עבור  תבניות אלומיניום על גבימהסוכנות שלנו הגיע האוכל . צרפתמרסיי ב באנייה ל ולאחר מכן הפלגנויהירגנו לנו אניד שאע

 .צחקתי הרבהקיבלנו אוכל טוב על האנייה ואני . לנמל חיפהבדרך  איטלקית אנייהעלינו על  ימים עשרהלאחר . כל משפחה
  . ועוד ןאטאויט ,מדנין ,רבה'ג: העולים על סיפונה היו מרחבי טוניסיה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
. בנמל חיפה המתינו אוטובוסים שפיזרו את העולים ברחבי הארץ. י לארץ בגיל שמונה עשרה באנייה ממרסיי לחיפהעלית

נשארנו בנתיבות מספר חודשים ונעזרנו באוכל . במהלך הפיזור אנחנו ירדנו בנתיבות ומשפחתנו היתה הגדולה ביותר בישוב
 בהתחלה לא מצאתי . יצאתי לעבוד ועזרתי לפרנסת המשפחה,בעקבות אשפוזו הממושך של אבי. ובמיטות של הסוכנות

   . אחיי למדו בבית הספר בזמן שאני עבדתי.עבדתי בגיהוץ עד לשעות מאוחרות. חקלאות ובסעדב , ושמחתי לכל עבודהעבודה
הצלחתי לשכנעו יוצא תוניס בעצמו ו, פניתי למנהל השיכון. שמונה חודשים לאחר עלייתנו לארץ עברנו לחדר קטן בדירת שיכון

כעובדת משק בית , 'נתיב יצחק'כטבחית בבית הספר , במשך כל השנים עבדתי קשה. להעביר את משפחתי לדירה גדולה יותר
הגיעה הזמן : "כאשר מצאו לי חתן לא כל כך רציתי אך אמי אמרה. בכסף שהרווחתי עזרתי להורים. וכעוזרת תופרת

אני אמא . בה אני גרה עד היום, עברנו לטבריה, לאחר החתונה".  לדאוג מאיתנוהשם יעזור בפרנסה ואין לך מה, שתתחתני
  .רק שיהיו בריאים כולם, לשמונה ילדים וסבתא להרבה נכדים בלי עין הרע

  
  
  

  נירית חבשוש: ראיון
  2012יוני . טבריה

  

 


	                                         "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 



