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  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול        
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שבתאי :שם פרטי  ברני :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  BERNI בלועזית  ברני: שם משפחה איתו נולדתי
 

:                     מין SETTEIMIO בלועזית  סטימיו :שם פרטי איתו נולדתי

 זכר
  : לידה שנת

1938 
  רומא: עיר לידה

  

 איטליה :ארץ לידה ROMAבלועזית

 אנטילקולי אלגרה :שם פרטי ושם נעורים של האם  גאטנו ברני :שם פרטי ושם משפחה של האב

 איטליה :ארץ המגורים ROMA בלועזית  רומא: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  'למד בבית ספר יסודי עד כיתה ג

 

  : מקצוע לפני המלחמה
  תלמיד

  :חבר בארגון או בתנועה
  לא היה חבר בארגון או תנועה

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  איטליה ,רומא

 
  ROMA בלועזית רומא: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  
 בלועזית  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  
  :             המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  VIA MERVLANA 174 MISTERIUבמנזר 
 

  :  תאריך השחרור
1944 

  את שמובמידה והיית במחנה עקורים ציין 
  

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  רומאלביתי ב

  
  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  
  :שנת עליה

1949  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  אילת



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, הוריךבמה עסקו ; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

באיטליה . הדודים שלי והמשפחה שלנו, סבא וסבתא שלי –משפחות  ושגרנו בבית של. בילדותי גרנו בבית גדול ללא חשמל

. ואחי נינו ,באיטליה קראו לו אלברול בנימין "אחי ז, באיטליה קראו לה נטלינה, אחותי אורה, אני הבכור –היינו ארבע אחים 

  .כשהגענו לארץ נולד אחי החמישי דוד
על מנת ליצור , בגלל שהחלל היה ענק. שהיה בעל קירות שחורים, כמו אורוות סוסים, הבית שלנו היה למעשה חדר ענקי

ה הוא היה חול, אני זוכר שסבא שלי היה משתעל כל הזמן. פרטיות בין המשפחות היינו יוצרים חללים פרטיים עם ווילונות

  .אמא שלי הייתה בבית איתנו. היה מוכר דברים עם עגלה וסוס, " עלטיזאחן"אבא שלי היה סתם  .מאוד

ואז הפסקתי ללמוד ועזרתי לאבא שלי ', עד כיתה ג (VITTORIO POLAKO)למדתי בבית ספר יהודיברומא בשם ויטוריו פולקו

  .בעבודה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  

אני זוכר , קחה אותנו אליה הביתהנוצרייה טובת לב אחת ל. ברחנו מהבית, כשהתחילה המלחמה והגרמנים נכנסו לרומא
אך כשהתחילו החיפושים בבתים מאוד כאב לאותה נוצרייה אך היא פחדה שניהיה אצלה ולכן . שהבית שלה היה כמו ארמון

אך לאחר שהיינו שם , MISTERIU DE CRISTO VIA MERVLANA 174למנזר הראשון שהיינו בו קראו . עברנו למנזר

מזל . VIA MERVLANA 174 MISTERIUושים ונאלצנו לעבור למנזר אחר ששמו היה תקופה קצרה התחילו שוב חיפ
  .שעברנו מהמנזר הראשון למנזר השני מכיוון שבמנזר הראשון שבו היינו אכן ערכו חיפושים

לא היה לנו מספיק אוכל ובאחת הפעמים שני הדודים שלי אמרו להורי שהם יוצאים לחפש אוכל למרות , כשהיינו במנזר

בהתחלה ההורים שלי לא הסכימו אך . אני התחלתי לבכות כי ממש רציתי להצטרף אליהם. דים כי לא הייתה ברירההפח

ה התחלנו ללכת ובאחת הסמטאות נתקלנו  בכעשר. הם אמרו לי לחפש ולאסוף פירורי סיגריות מהרצפה. לבסוף הלכתי איתם

והחלו ללכת איתם ) מתאגרפים(ודים שלי שניהם היו בוקסרים הד. וסגרו אותנו במעגל הם הקיפו אותנו. נאצים פאשיסטיים

אחד משני הדודים שלי צעק לדוד . הדודים שלי הצליחו להשכיב שבעה מהם אך פתאום מרחוק הגיעו עוד פאשיסטים. מכות

כיוון שהרחוב דוד שלי ואני התחלנו לברוח למרות שזה היה קשה ביותר מ!" תברחו מהר לפני שיגיעו עוד פאשיסטיים"שלי ולי 
  . היה מאוד צר ולא היה היכן להסתתר

לא הספקנו להתרחק והגיעו נאצים . ואני ברחנו לכיוון השני,  לזרו אנטיקולי,הדוד שצעק לנו ברח לכיוון אחד והדוד שלי 

את הדוד שלי קשרו בידיים מאחורי הגב אחרי שהכניסו לו כמה מכות הגונות ואתי אחד מהנאצים . פאשיסטיים שתפסו אותנו
הסתכלתי על . הנאצים הובילו אותנו והתקרבנו לאיזה יער. הייתי ילד –ל הזמן בכיתי כ. כנראה בגלל שהייתי קטן, תפס ביד

כשנכנסנו . מסמן לי לברוח –הדוד שלי וראיתי שהוא עושה לי סימנים עם העיניים והידיים שלו שהיו קשורות מאחורי הגב 

הוא התחיל לרוץ . לתי לרוץלחורשה הזו הרגשתי שהנאצי לא מחזיק אותי חזק ומשכתי את היד שלי מהאחיזה שלו והתח

גם הנאצי נפל והחל להתגלגל אך הוא . למזלי לא נתקלתי באיזה עץ, רצנו במדרון ואני נפלתי והתחלתי להתגלגל למטה. אחרי

חיכיתי זמן די ארוך ואז . אני קמתי והמשכתי לרוץ קילומטרים רבים ולבסוף עצרתי והתחבאתי. כן קיבל מכה והתנגש בעץ

  .חזרתי למנזר
. שתפסו את הדוד שלי לזרו ושאני לא יודע מה קרה לדוד השני שלי רומולו, שהגעתי סיפרתי להורים שלי את מה שקרהכ

באותה . כולם, סבא שלי וסבתא שלי, היה בכי גדול. כולנו בכינו. מאוחר יותר בלילה הדוד שלי רומולו חזר ושמע מה קרה ללזרו

ביניהם היה גם  -הגרמנים לקחו על כל גרמני שנהרג עשרה יהודים והרגו אותם . גרמנים 17או  16הפרטיזנים הרגו , תקופה
אני זוכר שיש מערה ארוכה כזו ובסופה היה  –בפוסה ארדאדינה 24/3/1943-1944הרגו אותם ב. הדוד שלי לזרו אנטיקולי

הורים שלי סיפרו לנו שירו ה .גם הרצפה הייתה מכוסה בדם. היה שם הר ועליו סימנים של דם ובשר של אנשים, שטח גדול

  .שמו סביבם חומר נפץ ופוצצו אותם וכל הדם שלהם והגוף שלהם עפו לכל עבר וכך נשארו סימנים על ההר, בהם

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

הייתי רוצה , היינו במנזר השני כל הזמן עד שחרור רומא

  .להוסיף עוד אבל אני לא כל כך זוכר

היו גם ילדים בגיל שלי שאיתם , במנזר היינו עם עוד יהודים

  .הייתי משחק ומעביר את הזמן

אני זוכר שיצאנו , שהאנגלים והאמריקאים נכנסו לרומא
ממתקים , זרקו לנו קופסאות –לרחובות וזרקו לנו אוכל 

  .ושוקולדים

  
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

התחלתי לעבוד ולעזור לדוד שלי . הייתי מופרע ולא נשארתי בבית הספר, 8או  7הייתי בן , לאחר המלחמה לא למדתי יותר

לאחר שחרור רומא חזרנו לגור בבית שבו גרנו מלפני . וסוס עד שעלינו לארץ היינו מסתובבים עם עגלה, "עלטיזאחן"ב רומולו
לא היו , ם מאודהיינו עניי. זו הייתה שכונה של יהודים שבזמן המלחמה הייתה גטו .הוא נשאר אותה אורווה כשחזרנו, המלחמה

סבא וסבתא שלי  .ניצל ועוד משפחההדוד שלי ש, המשפחה שלנו –ולכן החלטנו לעלות לארץ  'חשמל וכו, לנו אמצעים בבית

  .היו מבוגרים ונשארו ברומא
 אני זוכר איך שהיא הייתה .כמעט טבענו בדרך, הם העמיסו כפול ממה שהיה מותר, אני זוכר שבאנו באוניה שקראו לה אילת

ימים לקח  6-5ום במק, הגענו לחיפה. ה הטלטלה מהגליםכולם הקיאו המון בגלל שהאוניי, אני הקאתי הרבה פעמים, מטלטלת

  .ימים 7-8לנו 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  
אחר כך רשמו . בחיפה ירדנו מהאונייה ושמו עלינו אבקה לבנה לחיטוי

 11הייתי בן . 22/3/1949אני לא זוכר איפה אך נרשמנו בתאריך , אותנו

עוד הייתי , הייתי מופרע. והתחלתי ללמוד בבית ספר בנס ציונה, בערך
לא הייתה לי סבלנות ללמוד וזרקו . עם פחדים ודיכאונות מהמלחמה

בתחילה גרנו . התחלתי לעבוד בפרדס 12בגיל . ת הספראותי מבי

לאחר מכן העבירו . מעברה בבאר יעקב שם היינו עשרה חודשיםב
שם  –השירותים היו בפרדס  –אותנו לצריף ללא חשמל וללא שירותים 

  .חיינו תשע שנים

אני זוכר איך היינו רוקדים .לאחר תשע שנים עברנו לשיכון בנס ציונה
אני . ון כזה ידני שמסובביםהיה לי פטיפ, למרות כל העוניבצריף וחוגגים 

   .זוכר שאמא שלי הייתה משחקת בינגו עם השכנות
  

  בתמונה ניתן לראות את המשפחה בצריף בנס ציונה                                                                                                                  

  
עבדתי אצל אברהם אופנהיים ברחוב  –הייתי נוסע כל יום באוטובוס . ד בתל אביב באומנות מתכתהתחלתי לעבו 14בגיל 

אהבתי , אהבתי מאוד את הארץ .והמשכתי לעבוד שם גם לאחר השירות ל"עבדתי שם עד שהתגייסתי לצה. המנור בתל אביב

  .מלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור, מבצע קדש - מלחמות הייתי בשלוש.7ריון חטיבה הייתי בחיל ש. להיות חייל

 - ניצלתי בנס. 03אני הייתי מקלען ". הסחר"התארגנו בערב לכיבוש מחנה , עגלה שבו לא היו נפגעים -לאחר כיבוש אבו
שניים או  .ניצלהייתי בו ש מ"זחלרק ה, מתוך שלושה נפגעו מים"זחלשני . פצועים 15חברים והיו  10מהמחלקה שלי נהרגו 

. מים"זחלשלנו ועל החיילים שנפלו מה מ"זחלהמצרים ירו על ה. ם והיו די מבולבלים"שלושה מהחיילים שנפצעו נפלו מהזחלמי

שבתאי מניח פרחים על הקבר של דודו לזרו אנטיקולי בפוסה 

  שנים לאחר המלחמה ,ארדאדינה



 

חיילים שלהם  15-17לאורך התעלה לעבר המצרים והצלחתי לחסל  03אני יריתי מה

לי  המלחמה הזכירה –הרגשתי נקמה על זמן הגרמנים . ולהציל את החיילים שלנו

שמתי ארגז , 03- החלפתי קנה ל, כשראיתי שהיריות השתתקו. את הזמן ההוא
ביקשתי מחבר שלי שיחפה ). אחרי שסיימתי שני ארגזי תחמושת(תחמושת חדש 

קפצתי . את החיילים שנפלו והיו בהלם וףמ והלכתי לאס"בזמן שירדתי מהזחלעליי 

, "הסחר"כבשנו את מחנה לאחר סיום הקרב שבו  .מ שלנו"תי אותם לזחליוהעל

פ שלי עבר בין החיילים ואמר לנו לכסות את ההרוגים ולאסוף אותם ואת "המ

  ".קדש"ע בצבמ 1956כל זה היה בשנת . הפצועים לפנות באמבולנסים

  

ל "שרה זאשתי , בערך חודשיים לאחר שהשתחררתי מהצבא 1958אני התחתנתי ב

. היא התאהבה בי ונהיינו חבריםאני הייתי ראש החבורה  –הייתה בחבורה שלנו 

הכרתי אותה לפני הצבא היא חיכתה לי בזמן השירות שלי והתחתנו מיד בתום 
 1967ת נבש. אחרי השחרור המשכתי לעבוד באומנות מתכת בתל אביב. השחרור

  . לחמנו בתעלת סואץ, גייסו אותי למילואים ולחמתי במלחמת ששת הימים

 .לנו הרוג אחד ושני פצועים היוגנו פגיעות כאשר הגענו לתעלה בקנטרה כבר ספ
מ שלי "והורה לזחל" רישע -אל"הרוג והפצועים להפ נתן הוראה לקחת את "המ

. מ"ק 160דרך ארוכה של " רישע - אל"נסענו ל. האמבולנס שנוסע לשם ללוות את

בהמשך ראיתי עשן במעלה הדרך . במהלך הדרך ראינו חיילים מצריים ויריתי בהם
החלפתי קנה לנשק שלי ושמתי ארגז . חשד ולכן הורתי לרכב לעצורשעורר בי 

אמרתי לחיילים להיות בכוננות מכיוון . היה לי חוש שמשהו קורה, פעולה חדש

שהגענו לראש העלייה כ. ה הסתירה את מקור העשן ולא ידענו למה לצפותישהעלי

. ם מהחולותראינו משאית צבאית ישראלית עולה באש והרבה חיילים מצריים יורדי

  . ואני במיוחד ,03- ירינו לכיוונם עם ה

בודדים . הצלחתי להרוג עשרות מצריים אני זוכר איך הדם שלהם נזל בין החולות

אני זוכר את התמונה הזו שאנשים יושבים ונראים חיים . התקרבנו למשאית שעלתה באש, מהחיילים המצריים הצליחו לברוח

התקרבנו למשאית . המראה הזה הזכיר לי את הגרמנים. ותוך כדי זה הם עולים בלהבותי זוכר את ההבעות פנים שלהם נא

כשהתקרבתי אליו , מ וקראתי לחייל הראשון"אני קפצתי מהזחל. חיילים ישראלים המומי קרב רצים ממקום למקום 14וראינו 
נתתי לו . זיהה אותי וחיבק אותי - תאושש הוא ה .הוא היה בהלם מהקרב ולכן נתתי לו סטירה. ראיתי שהוא מוכר לי מנס ציונה

  .ם"תי אותו ועוד שני חיילים אחרים שהיו מבולבלים על הזחליהעלו ,מים וסיגריה

והשני , האחד פגע במשאית –להערכתנו הצבא המצרי ירה שני פגזים . אני זוכר שליד המשאית היה טרקטור שגם הוא נפגע
אני חושב שהוא היה הנהג של הטרקטור . ו ליד הטרקטור אדם חצוי לשנייםראינ. היה אמור לפגוע בטרקטור שהיה משמאלה

חצי גוף שלו עף כמה מטרים משם וחצי  –וכנראה הוא רצה להתחמק מהפגז וקפץ מהטרקטור שלו אבל הפגז פגע בדיוק בו 

את אחד הדגלים הורדתי , כיסיתי אותו עם שמיכה, חיברתי את שני החלקים, התקרבתי אליו. גוף היה קרוב לטרקטור

לא זכור לי : בתעודה היו כל הפרטים שלו. לפתע ראיתי תעודת זהות ישראלית שעפה על ידו. ם ושמתי לו על יד הראש"מהזחל

על  -אשתו או בנותיו -אם מישהו רוצה לדעת פרטים –בנות  5+ נשוי , מה שמו אך אני זוכר שהיה כתוב שם שהוא תושב חולון

  .ששת הימים אני מוכן לספר להםטרקטוריסט שנהרג במלחמת 

  

רוגים וטרקטוריסט הרוג מסרנו את ההרוג ושני הפצועים והודעתי למפקדה שיש בדרך כמה חיילים ה, עריש- גענו לאלה

למחרת חזרנו לקנטרה ובדרך ראיתי . עריש-באותו לילה ישנו באל. ושצריך לאסוף אותםהפגזה של טילים מצריים כתוצאה מ
המילואים שלי נמשכו בתעלת סואץ במשך שלושה . באותו מקום וראיתי שאף אחד לא בא לאסוף אותםאת הגופות מונחות 

  .וחצי חודשים אחרי המלחמה

חברים שלי . ם יומן לפני הקרנות הסרטיםבבתי הקולנוע היו מקריני, במילואים כאשר הייתי 1967בזמן מלחמת ששת הימים ב
תנופף מתעלת סואץ מופיעה במשך חצי דקה על המסך לפני  סרט שהלכו שהשתחררו ראו תמונה שלי עם דגל ישראל מ

  !".הנה אבא הנה אבא"סיפרתי את זה לאשתי והיא לקחה את הילדים איתה לקולנוע והם ראו אותי גם וצעקו ובכו . לראות

  
במהלך אחת השמירות אני  .שהיה מבוקש כבר במשך שלוש שניםעריש - היו חיפושים אחר מחבל באל, ם מילואיםאות במהלך

והבאתי  -העוזי - הצמדתי אליו את הנשק שלי, אליי התחלתי לדבר איתו ומשכתי אותו בחיוךועוד חייל זיהינו את אותו מבוקש 

  .וכל זה היה בזכותי, יבה לכבוד זה שסוף סוף תפסו אותועשו סביבי מס, שמחו מאוד והרימו אותי. אותו לממשל

שנה והפסקתי לעבוד שם בגלל שלא היו לי תנאים טובים הרגשתי שאני מתבגר  22 אצל אופנהיים באומנות מתכתעבדתי 

בוד בבית התחלתי לע .מזל וסוזי, יעקב –נולדו לי שלושה ילדים טובים . ושאין לי שום עתיד במקום הזה ולכן החלטתי לעזוב

. הייתה עקרת בית, אשתי עבדה קצת .אבות המרכז הגריאטרי בראשון לציון בתור אחראי בחדר אוכל עד שיצאתי לפנסיה

זאת הייתה תקופה , הלכתי לטיפול כי לא הייתי ישן בלילה. שנה 30התחלתי ללכת לטיפול פסיכיאטרי שם הייתי  1970משנת 

התמונה שהופיעה על המסך בבית 

ניתן לראות מעט מדגל ישראל , הקולנוע

  שמתנופף מאחור



 

  .עד היום אני לוקח כל ערב כדור שינה להרגעה. היו מטפלים בי בכדורים ושיחות. עצבני כל הזמן, קשה הייתי בדיכאונות

  .יש לי שלושה ילדים ומהם נכדים רבים. ל"היום אני חי לבד אחרי מות אשתי ז

  
  :המסר שלי לדורות הבאים

שיהיו אנשים טובים , שיהיה לנו דור להתגאות בו.ל וישמרו על המולדת כמו שאני שמרתי"שהדורות הבאים ישרתו בצה

את המדינה ואני נשבע שאני מוכן להתנדב אפילו בגילי אם יש אירוע ולהיות  אני אוהב. מדינת ישראל וביטחונה ומלומדים למען

  .יהבקו ראשון בשביל להגן על
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