
 

  "ְ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

  זאזי ח :שם משפחה

  

  חיים :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           חזאזי : איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Hazazi  

 
  ויקטור  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Victor                                          

:                     מין

 
  1940 :לידהשנת 

 
    טוניס הבירה  :עיר לידה

  

       בלועזית
Capital Tunis                                           

  טוניס  :ארץ לידה

 
  אלברט חזאזי  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אמילי סטיבון  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    טוניס הבירה : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Capital Tunis 

  טוניס  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   :  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
  

                                                                   טוניס  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  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

  " נגבה"אוניית 

  



 

  : ועד לחייך בארץ י על קורותיך לפני המלחמה/אנא ספר

  

  

אותו לעבוד בכפייה דוד שלי סיפר לי שגייסו  בנות 2בנים ו 4מא הייתה עקרת בית היינו יבחלוקת סחורה ביין וא שלי  אבא עבד

היינו שומעים את  והוא ברח מהעבודות האלה דרך הביוב ואת אבא לא לקחו לעבוד אולי בגלל שהיה מבוגר קצת בשביל העבודה

ההזעקות הייתי רואה זרקורים של אור בשמים והיו התראות לפני ההפצצות הייתה אזעקה והיינו מתחבאים מההפצצות אבל 

  .עד סוף המלחמה היינו שם ורק שהיו אזעקות היינו מתחבאים בשגרה היינו מתנהגים רגיל

  

הגעתי לארץ לסנט לוקוס בחיפה באנייה ובחיפה היינו תקופה קצרה ומשם עברנו למעברות באזור ראש פינה  1950בסוף שנת 

שם ישבנו כשנה אני זוכר שאוכל היה לנו אבל כסף לא היה למדתי בארץ בבית ספר עבדתי במשתלה ולאחר מכן עבדתי באיילת 

שתי הכרתי בארץ את א .התגייסתי ליחידת קורדן הייתי אחראי על מחסני החרוםלצבא  השחר בחקלאות בצריפים היה לנו צפוף 

  . ילדים 10לנו  ו ונולד בחצור גרנו באותו בלוק

   

 

  2013נובמבר  ,הגלילית –חצור , יאיר יהודאי :ראיון

  


