
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתהאיש לסיפור. 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

  מרלי :שם משפחה

  

  וליאט'ג :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

     חדד :איתו נולדתישם משפחה 

  

 Hadad בלועזית
 

  וליט'ג :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Gulette בלועזית
                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1936 
  סוס: עיר לידה

  

  Souusse בלועזית

                                           

  תוניסיה :ארץ לידה

 
  דניאל חדד :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  קמונה מליח :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
          סוס:  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Souusse בלועזית
 

  תוניסיה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד
  

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

  

    סוס ומוקנין תוניס:  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
  

   מוקנין :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                              

 

  :  תאריך השחרור
 1943מאי 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  סוס

  ציין ממתי עד מתי, מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות 

  

  :עליה שנת

 
1956 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  ירושלים



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  
, היהודים חיו בגלוי. היו מצוינים חיינו בשכנות עם אוכלוסייה ערבית והיחסיים. בתוניס עיר גדולה ומודרנית ,נולדתי וגרתי בסוס

למדתי . לאבא הייתה מספרה .אני הייתי השנייה ביניהם, בן וארבע בנות ,היינו חמישה אחים. כנסת וחגגו את החגיםהלכו לבית 
מתפרה ולפעמים ביקש  הלאח שלי היית. שלי לא רצתה שאסתובב ברחובות אאימ. בבית ספר ואחרי הצהריים למדתי תפירה

החיים היו טובים אני . בבית ספר וגם עם השכנים הערבים, פה בביתהש הזאת היית ,השפה שדיברו בה היא צרפתית. ר לושנעזו

  .לא זוכרת הרבה כי הייתי קטנה
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
  

כשהוא והלכנו וחיכינו בבית לאבא . ראינו שוטרים שאמרו לנו ללכת מהר הביתה. נמל כי אבא עבד שםביום שבת אחת שטיילנו 
ים ואנחנו התחבאנו במרתפים הם חיפשו יהוד. הגרמנים לעירכבר הגיעו ולמחרת בבוקר  ,שפורצת מלחמההגיע אמר שנראה לו 

אבא נלקח לעבוד אצל הגרמנים ואנחנו הילדים אימא וסבא עברנו לעיירה מוקנין שבה חצי . של השכנים הערביים שלנו

אני זוכרת שהיו הרבה . י שהגרמנים תפסו הרגואת מ. סתתרנו אצל הערביםשם ה. יםהיו יהודיים וחצי ערבמהאוכלוסייה 

  .כלומר שאין פה יהודים  Vהיינו מתחבאים בשוחות והערבים היו מסמנים למטוסים  ,הפגזות

על הטרסה איפה שתולים כביסה ואז הייתה הפצצה וקיר התמוטט  ,האחים וסבא ,שאני זוכרת זה שיום אחד ישבנו כולנו דברעוד 

היינו צריכים לבשל , למרות שהערבים היו נחמדים הייתה תקופה קשה. אני נפצעתי ברגלותי הרגליים אחי נפגע קשה בש. עלינו

  .כל הזמן דאגה לנו אאימ. לעצמינו אוכל כי לא אכלנו את האוכל של הערבים והיה צפוף
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  
הוא היה רזה יותר למרות שהיה רזה , בין לילההוא חזר אדם אחר ונראה כאילו הזדקן . מתיבדיוק לא זוכרת  ,אבא חזר יום אחד

  .אבא מעולם לא סיפר מה עשה באותה תקופה. קודםגם 

חזרנו לסוס שם הבית היה הרוס והרכוש כמו . "הגרמנים עזבו ובאו האנגלים ,אתם לא צריכים לפחד יותר"יום אחד אמרו לנו 
 חזרנו כולנו כולל סבא לגור בחדר אחד עד שמצאנו מקום. גם המספרה של אבא נהרסה. נעלם ,הב ובגדיםז ,אנדוניה של אימה

לקראת העלייה . שלו הבאותו זמן אבא עבד במספרה שלא היית. לגור בו ובינתיים אבא טיפל בניירות כדי לעלות לארץ קבוע

  .לארץ ירושליםלמרסיי וממרסיי באוניה  הפלגנושבועיים שלושה ומשם היינו שם ישוב יביהודיים התאספו לארץ ה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  

ל וגם אנחנו עבדנו כדי "אבא עבד בעבודה קלה בקק .היה לא קל להתפרנס, בארץ הגענו למעברת קקון שעל יד מושב גן יאשיה

חגגנו יחד  ,כולם דיברו צרפתית ,םאימרוקאים ותוניססך הכול הייתה תקופה יפה כי היו שם הרבה צעירים . לפרנס את המשפחה
. דוד בעלי הוא אח של אותה חברה. המעברה לידהייתה לי חברה ממושב גן יאשיהו שהיה . אירועים ומסיבות והיה כייף

. עברנו לכאן לבית אליעזראחר כך ו ,שם נולדה ביתי הבכורה ,התחתנתי בגיל צעיר וגרנו בשנתיים הראשונות בגן יאשיהו

אני עבדתי בחקלאות בפרחים כשהייתי צעירה אחר כך בבית אריזה אחראית על . חדר אחד ובהמשך התרחבנוב גרנובהתחלה 

  .שנה אחרונות לפני הפנסיה כמטפלת במעון נעמת 12פועלים וב 

היום . הייתה לנו מכולת בבית אליעזר אבל בשביל כל דבר אחר היינו צרכים להגיע לחדרה ,פשוטיםהיו החיים בתקופה ההיא לא 

  .אין בשביל מה לנסוע לחדרה ,בגדים ,אוכל ,יש כאן בבית אליעזר הכול קרוב

 .רים ממש על ידנו פה בבית אליעזרחלק מהילדים גרים ממש קרוב אלינו הבת אורלי והבן דניאל ג ,אנחנו גרים עדיין באותו בית

  . ותו עם מספריים הוא מזכיר לי את אבא שלישכשאני רואה א ,יש לי נכד ספר. יש לנו עוד בת שגרה בקדימה ובת בקרית ים

אנחנו נוסעים לבסיסים צבאיים . שנים בפנסיה ואני מתנדבת פעמיים בשבוע בוועד למען החייל שבעעכשיו כבר ועבדתי  כל חיי
  .במטבח מכינים ירקות ובמכבסה מקפלים מדים או תופרים כפתורים, מכבסהבמהבוקר ועוזרים שם במטבח או 

  חשוב תמיד להיות בפעילות כל עוד עומדים על הרגליים עובדים ומתנדבים אז הכול בסדראני אומרת ש

  

  

  אתי ולך: ראיון

  2013נובמבר , חדרה


