
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. 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

  בן דוד :שם משפחה
  

  יוסף :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, לה אינה נוגעת אלייךבמידה והשא                                  

  בן דוד  :איתו נולדתישם משפחה 
  

 Ben David בלועזית

  יוסף :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Josef בלועזית
                                          

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

13.01.1932 
  טריפולי: עיר לידה

  

 Tripoli בלועזית
                                           

  לוב  :ארץ לידה

 
  פליקס בן דוד :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אסתרינה פדלון :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
   טריפולי: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 לוב בלועזית
 

  לוב  :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(

 
  

                             סיאני בן עדן :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
 Tripoli בלועזית טריפולי: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  בלועזית
  

 סיאני בן עדן                            :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                             

 :  תאריך השחרור
  1943אפריל 

 
  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, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
 

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

  רטהקז



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  
לקחתי . בטריפולי" סקולה רומא"למדתי בבית הספר . השלטון בלוב היה שלטון איטלקי באותה התקופהש ,לוב, דתי בטריפולינול

כאשר הגיע המפגש שלנו עם . לבושנו היה חולצות שחורות ומכנסיים שחורות. "Camichinere"ת נוער שנקראת חלק בתנוע
קילומטר  15- שנמצא כ, אבי בנה בית גדול ויפה כגודל אחוזה .אני עמדתי בשורה הראשונה בעת שעבר לידנו, בניטו מוסוליני

  .טריפוליאנו גרנו ליד נמל  ".סיאני בן עדן"במקום הנקרא , מהים

  

  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

  
בהפצצה הראשונה על טריפולי אני זוכר שראיתי שלושה . כשהגרמנים הפגיזו בנמל טריפולי ,המלחמה החלה אצלנו ביום שבת

נערכה מסיבה באחד מהבתים שנמצא כמה עשרות מטרים , באותו היום. מטוסים אשר הפילו פצצות שנראו לי כמו בקבוקים
החלנו לזוז לבתים , כיוון שאנו גרנו בנמל, הפציצו הגרמנים את אזור הים, בלילה. ואחת מהפצצות נפלה על אותו הבית, מביתנו

  . בעיירה זו לא היו יהודים, הרחק מן הנמל" סיאני בן עדן"לאחר כמה הפצצות בחרנו ל. הרחוקים ממנו
היו באזורנו שמועות על , כבר אז. הגנרל רומל החליט שהוא רוצה להפוך את ביתנו למפקדה, כשהגיעו הגרמנים 1940בשנת 

נעצרה שיירה מול ביתנו , שנשלחים למחנות ריכוז" בן גזי"כששמענו על יהודי , אבל. אך אנו לא האמנו, נותשליחת יהודים למח
" אדו'ג"את הרכב לקחו למחנה . דודי נפרד מאיתנו והזדרז לחזור לרכב. ירד מן המשאית וחיבק את אימי) אח של אימא(ודודי 

על המחנה שמר צבא איטלקי והם נתנו לנו  ".אדו'ג"כב ונסעו למחנה אימי ואחותי השכירו ר, על מנת לבקר את דודי. בהרים

  .קחו למחנות ריכוזידודי אמר לנו שגם אותנו י. לראות את דודי
שבו היו גרים רק , בהרים" גריאן"ברחנו לאזור . אבא אמר שצריך לברוח כי האיטלקים יסגירו אותנו, אני זוכר שכשחזרנו הביתה

   .היו במחנות ריכוז" בן גזי"כמעט כל יהודי , 1942בסוף  .עברו הגרמנים לגירוש בטריפולי מבנגאזילאחר גירוש היהודים  .ערבים
כי היינו , האיטלקים הרשו לי ללמוד בבית הספר, לאחר מכן. ולכן למדתי בכנסייה, בזמן המלחמה אסרו עליי ללמוד בבית הספר

אבי ענה כי לא יוכל לתלות , כר שכשביקשו מאבי לתלות את תמונתו של מוסוליני בביתנואני זו .המשפחה היהודית היחידה בכפר
דבר זה קרה כי אבא היה . העניין בורר ושחררו את אבי, למזלנו. לכן אבי נשלח לכלא ונידון למוות. את התמונה בלי מסגרת

  .רואנשים שהכירו אותו עזרו לו להשתחרר מבית הסוה, אחראי על בטיחות הרכבות

דבר ". אדו'ג"ואת יהודי טריפולי לרכז במחנה , לאושוויץ" אדו'ג"ששהו במחנה  מבנגאזיככל הנראה הייתה תכנית לשלוח יהודים 
  .כי הם לא רצו להבהיל אותנו, י המבוגרים"ע, לילדים, זה לא סופר לנו

האיטלקים הכריחו את הערבים , יבתקופת השלטון האיטלק. הגיעו הבריטים ושחררו את טריפולי, באפריל, 1943/1944- ב

וכל הערבים מסביב נכנסו לעיר , אך כשבאו הבריטים הם פתחו את שערי טריפולי. להיכנס לטריפולי אך ורק בלבוש אירופאי
  .והפכו אותה לעיר ערבית

באו מאות ערבים , לכן. היו רק איטלקים ואנו היינו המשפחה היהודית היחידה" סואני בן עדן"בכל . החלו פוגרומים 1945בשנת 
  .ומפקד המשטרה הכניס אותנו למתחם המשטרה כדי להגן עלינו, גרנו קרוב למפקדה של המשטרה. כדי לכבוש את ביתנו

הבריטים הגיעו ולקחו אותנו למחנה . כדי שהבריטים יוציאו אותנו מהפוגרום הזה, במשטרה התקשרו למפקדה צבאית בריטית
  .אנחנו גרנו במחנה זה כמעט ארבעה חודשים. ליהם שםשבו אספו את כל היהודים ושמרו ע

בשתיים עשרה שעות , איש 480נהרגו  1945אני זוכר שבשנת . ואז הלכנו לגטו יהודי טריפולי, אבי אמר שלא נוכל לחזור לבית

אני  .להתמקם שםרוב יהודי טריפולי התכנסו בגטו טריפולי והחלו  .הבריטים הציבו עוצר לילה והשתיקו את העניין. בטריפולי
  .על סיום המלחמה שמענו ברדיו .אך אבי ושאר מבוגרים כן עבדו, לא עבדתי בעבודות כפייה, כילד

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
  
 בסך הכלגרים פה ? למה אתם הורגים את היהודים: "עם שאלתי את הערביםפ. 15אני הייתי כבר בן  ,חזרו הפוגרומים 1947- ב

ובנו , הם הרסו בתי כנסת ובתי קברות". ולא יהיה פה אף כופר, זאת ארץ קדושה למוסלמים: "והוא ענה". יהודים 70,000
. כנסו הנהנלכן הם לא , גניםהיינו מאור, אבל אנחנו בגטו. נהרג, וכל מי שנתפס בעיר, הפוגרום היה בעיר טריפולי. מסגדים

אחותי הייתה . החלו התארגנויות של קבוצות שברחו דרך הים. ניסו היהודים לחזור ארצה, במשך כל התקופה אחרי המלחמה

עלו , ומנאפולי, הקבוצות הוברחו על ידי אוניות דייג לאיטליה. אחי הגדול ברח, ואחריה, 1948- הראשונה מהמשפחה שברחה ב
ולכן לראשונה אפשרו לילדים לצאת , השלטונות הבחינו כי בתי הספר מתרוקנים. וחצי עליתי לבד ארצה 17יל בג, אני. לארץ



 

והיא הפליגה , אז אנחנו עלינו עליה, כים ממחנות ריכוז'מאיטליה מלאה בצ, "cazerta -קזרטה"הגיעה אוניה ששמה . מטריפולי

האוניה הייתה מלאה , המסע משך כארבעה ימים. ולכן עליתי עליה, יההותירו להעלות רק בני נוער על האונ. ישירות לישראל

  .ולכן לא הותירו לנו לרדת בנמל חיפה, היה זזה יום שבת. 10.04.1949-הגענו לארץ ב. באנשים ולא היה מקום לישון
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  

בתקופת הלימודים . משם הגעתי למחנה עולים בבאר יעקב. ונשארנו שם שבעה ימים בשל הגשם, בחיפה" סנט לוקס"הגענו ל

  .קוד מורס- מטאורולוגיה וקשר אלחוטי: כגון, הבריטים ניסו לקחת ילדים גדולים וללמד אותם דברים שימושיים, בלוב

משם הופניתי למטה חיל , ה ואמרתי שלמדתי מטאורולוגיהפניתי למשרד בקרי. למטאורולוגיה היה מטה, במטה חיל האוויר ,ביפו

באותו . הם נתנו לי מפה מטאורולוגית  וביקשו שאנתח אותה. הגעתי למקום ואמרתי שהופניתי אליהם 1949ליוני  4-ב. האוויר
ודיברתי איתם או , לא ידעתי עברית. אני מטאורולוג, ומאותו לילה ועד הפנסיה. ילההיום נאמר לי שצריכים אותי כבר במשמרת ל

, בתקופה מסוימת. ג"כמנהל התחנה המטאורולוגית בשדה התעופה בנתב 1997 -יצאתי לפנסיה ב. אנגלית או איטלקית

  .פרויקט מטאורולוגי בדימונה -ם"התנדבתי לאקי
שלא יכולתי לצאת , אך זה היה עדיף על תקופתי בטריפולי, אמא ואף אחד לא דאג לי כי לא הייתה לי, הקליטה בארץ הייתה קשה

  .אבל אף אחד לא איים עלי, חייתי בצריף והסתפקתי בארוחה דלה. לרחוב

  .אך למרות זאת ידעתי לשרוד והקמתי בית בישראל, ערבים, שרר פחד מגרמנים, ילדותי הייתה מאוד קשה, לסיכום
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