
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
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  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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  נימני

   :שם פרטי

  מה 'ג

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  דעדוש

                                              בלועזית
  

Dadush 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  מה 'ג

   בלועזית
  Gemma                                        

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1935 
  :  עיר לידה

  טוברוק

       בלועזית
Tobruk                                           

  :ארץ לידה

 לוב
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  חואת דעדוש 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 זמרדה
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  טוברוק

   בלועזית
Tobruk 

  :ארץ המגורים

 לוב
   :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

  טוברוק,  גאזי –בן                 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    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 ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  בן גאזי 

  ציין ממתי עד מתי, מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות 

  

  :עליה שנת

  

1951  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " עצמאות"אוניית 



 

  : ועד חייך בארץ ישראלי על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  

  

  

אבי עבד . לא למדתי בבית הספר בעקבות המלחמה ולא היו לי חברים בילדותי. עיר ענייה, גדלתי בטוברוק עיר נמל בלוב

אחת מסרטן והשנייה , שתיים מאחיותיי נפטרו בעקבות המלחמה. אחים ואחיות 7הייני , כסנדלר ואימי הייתה עקרת בית

לא , אדו ולא היה שם מה לעשות'היינו במחנה ז. ו והוא היה עם תולעיםהאוכל שהיה לנו בעיקר היה מקרוני שפג תוקפ. מרעב

אימי הייתה מספרת שבכל פעם . היינו מלוכלכים ומלאים בכינים ובגדול זה היה העיסוק שלנו. לא דברים בסיסיים, היו משחקים
היה גם רב , אוכל היה נשפךשהיא הייתה מכינה אוכל במחנה הגרמנים היו מריחים את האוכל ונותנים בעיטה לסיר וכל ה

אבי פתח חנות לתיקון נעליים , לאחר המלחמה עברנו לבן גאזי. מתינוק ועד זקן בכדי לשנות את רוע הגזרה, שרצה שנצום

אחותי חלתה במחלה קשה בפה שלא ידענו מהי ואימי לקחה אותה לטיפולים במצרים ולאחר . ועסק במקצועו הקודם כסנדלר
אבי הלך למשרד הפנים , לאחר שנה וחצי אחותי שוב נסעה ושוב אימא נסעה עימה למצרים. גאזי –שנתיים הם חזרו לבן 

חיינו  -ללישרא" עצמאות"עלינו באוניית . מאז שעלינו לא ראיתי את אחותי. וסידר לנו עלייה לטריפולי יחד עם עוד כמה יהודים

הסיוטים והמונות לא עוזבים , עד היום אני גרה בו, בירייהכשעלינו אחותי לקחה אותנו לכפר . כל דבר בתשלום, בארץ בעוני
המצב היה קשה אבל , 17התחתנתי בגיל . לבירייה והתחלתי לעבוד במשק הבית 11באתי עם המשפחה כשהייתי בת . אותי

ינה ל ולתרום למד"המסר שאני רוצה להעביר הוא שכולם צריכים לשרת בצה. כל האחים תרמו ושירתו הצבא. לאט הסתדרנו

  . ושלעולם לא נגיע למצב שהיינו חיים בו ונחיה תמיד בשלום
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