
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  חכמון :שם משפחה

  

  הדסה- שושנה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

           גלם: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Glam בלועזית
                                              

 :שם נעורים

 Zakia בלועזית                                                        זקיה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין

 נ/ ז    
  12.1936 :לידה תאריך

  מיסרטה   ): מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

   בלועזית
                                                           

  לוב :ארץ לידה

 
  חוטיה גלם :שם פרטי ושם נעורים של האם  רחמים :של האב שם פרטי

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שהשם פרטי של האי

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                      מיסרטה:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  לוב :ארץ המגורים                                           בלועזית

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  טריפולי בלוב  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :                                                                       מקום  השחרור
 

 :  ורתאריך השחר

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

  

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1949 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .ילדות נורמלית, מצב כלכלי סביר מאוד, אחים  13היו לי . אמא שלי הייתה עקרת בית, לאבא שלי הייתה חנות

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , שם בדויזהות בדויה ובמסתור 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

אבל הערבים תמיד הגנו , הגרמנים תפסו אותנו ורצו להרביץ לנוכל פעם כשחזרתי מהגן . אסור היה לנו לצאת לשחק בחוץ
בטריפולי . בלי לקחת איתנו כלום, עזבנו את הרכוש שלנו וברחנו בלילה לטריפולי. נשארנו בעיר עד שכולם כבר עזבו . עלינו

  .ה מפחיד ולא הייתה מנוחהאני הייתי קטנה ולא זוכרת כלום חוץ מזה שהי. ונשארנו שם עד שנכנסו האנגלים, נתנו לנו חדרים

  

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

נו היי. עדיין פחדנו למרות שנגמרה המלחמה, לא הלכתי לבית ספר. בערך 9הייתי בת . לאחר המלחמה המשכנו לגור בטרפולי

  .ולא היה אוכל כמעט, ביחד עם אמא שלי המצב היה קשה עדיין

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
. בזמן שפינו את הערבים לעזה, לוןאחר כך הביאו אותנו לאשק. היה גשם שוטף, כשעלינו לארץ לקחו אותנו לאוהלים בבנימינה

, חיתנו אותי בכוח. התחתנתי עוד כשהייתי בבית ספר. היו לנו כרטיסי מזון. מצא דברים שהערבים השאירו, מי שהיה לו מזל
  .בדתי במועדונית עד שיצאתי לפנסיהע. בארץ הייתי מורה וסייעת בגנים. יש לי שמונה ילדים. לא רציתי

  
  

  
  אורטל ואזנה: ראיון

  2009נובמבר . אשקלון

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


