
 

  "ְלדֹורֹות"                               
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                     

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                         

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilד שכתובתו אתר אינטרנט מיוחב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  ממן :שם משפחה

  

  חסיבה :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          סודרי: שם משפחה איתו נולדתי

                                           

                                            Soudrey  בלועזית
 

  חסיבה :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Hasiba בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
1937 

  ספרו:  עיר לידה
                                                              

  מרוקו :ארץ לידה                       Sefrou בלועזית
  

  אברהם :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  נונה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                  ספרו: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  מרוקו :ארץ המגורים Sefrou בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

   
  

  :חבר בארגון או בתנועה

    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  מרוקו, ספרו:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                )שם העיר או האזור ושם הארץ(
                               

  : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

 בלועזית
  

             :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  

                                                          

  :תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :שנת עליה

  

1991 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

השתתפות בבריחה או , פעילות ותפקידים במחתרת, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, בגטו או במסתורהאנשים שהיו בסביבתך , בהתנגדות

  

באזור המגורים שלנו היו רחובות שלמים עם חנויות של ממתקים ודברים . נולדתי אל תוך הגטו של היהודים שם היינו תמיד

  . הייתי הולכת לבית הספר אליאנס ושם למדתי צרפתית וקצת עברית. כאלו

ושמים נייר כחול בחלונות ומדליקים נר בפינת  היו מכבים את האור בערבזוכרת שאני . לחמה אני הייתי ילדהכשפרצה המ

ההורים לא היו נותנים לנו . אני זוכרת שבליל הסדר אכלנו בחושך עם נר אחד קטן בשולחן ועוד נר קטן בפינת החדר. החדר

אף אחד לא יצא , ם רצופותהיינו מקבלים תלושי מזון במשך כמה שני. ורך כל תקופת המלחמהלצאת מהבית בכלל לא

בגטו היו ארבע כניסות עם דלתות כבדות שבלילות היו . לעבודה כי היה איזור על היהודים לצאת ולעבוד בזמן המלחמה

  .סוגרים אותן כדי שלא יכנסו ערבים ואנשים אחרים

אבי היה מוכר . את מהביתלצומאז היה אפשר , הגיעו חיילים אמריקאים והם פתחו את שערי הגטו ושחררו אותנויום אחד 

  . אך חלוקת תלושי המזון נמשכה םהחיים הוחזרו למסלול. בדים ואמי הייתה בבית

חיילים ערבים שהיו בשירות הצבא הצרפתי נכנסו לעיירה ופרצו , אחרי המלחמה 1950ערב תשעה באב בשנת , ערב אחד

נקודתי זה היה אירוע אבל  ,שיתעללו ביהודים רים בהםתמיד היו מתגהגרמנים  אחרי המלחמה .םלדירות של יהודים והכו אות

 .הצרפתים שלטו שם במרוקווסך הכל היו שנים של שקט כש

  

   היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

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

  

מארץ ישראל ומסבירים לנו על הארץ ושרם לנו שירים וכבר מאז " הבונים"אל המסתור בגטו היו מגיעים שליחים של תנועת 

כשרצתה לחזור למרוקו החתימו אותה . כתיירת והחליטה לעלות עם עליית הנוער הגיעה לכאןהבת שלי . רצינו לעלות לארץ

ניסינו לשלוח מכתבים לארץ לכל הגורמים אבל זה לא . כנס לארץ ביחד איתנועל ויתור אזרחות ישראלית ולכן לא נתנו לה להי

נפגשנו שם עם רב שאמר לנו לעלות לארץ והבטיח שהכל . נסענו לשוויץ לבן שלי שגר שם של ניסיונות אחרי תקופה. עזר

בן אחד נשאר בשוויץ . האז עלינו ביחד ארצהפעם הוא חזר עם ויזה חזרה לארץ את הדרכון של הבת ושוב שלחנו . יסתדר

  . ואחד בצרפת

לוד למשך כשנה ואז הוציאו אותנו משם  - נכנסנו כתיירים לארץ וגרנו בדירה של עמידר ברמלה, 1991עלינו לארץ בשנת 

ילדיי כבר היו גדולים וכיום . בעלי היה ראש ישיבה ושוחט ורב במרוקו אך כשהגענו לארץ הוא כבר לא עבד. ועברנו לירושלים

 .בארץ חוץ מהבן שגר בשוויץ כולם

  

 

  יהושוע שפיבו: ראיון

  2012 ספטמבר, מודיעין


