
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                    
  
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  : שם משפחה  :שם פרטי

  אינס  'ג'חג

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה  :שם נעורים  בלועזית

DADUSH                                                                  דדוש   
:       מין  :שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה  : תאריך לידה   בלועזית
INES                            1929                                                         אינס       נ 
  ):  מחוז, ישוב(מקום לידה   :ארץ לידה   בלועזית

TRIPOLY                    לוב  ריפולי                                                            ט 
  :שם פרטי של האב  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 גמילה חדד  י'פרג
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(הבעל /שם פרטי של האישה  :  שם נעורים של האישה

   
                              :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה   :ארץ המגורים   בלועזית

TRIPOLY                                     לוב  טריפולי 
  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה  : מקצוע לפני המלחמה  :  חבר בארגון או בתנועה

                                    יסודי 
  ):    ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה 

 זווארה                                                                                                          , א זאוויה
 ?        אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                   
                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור

 1942 טריפולי
  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים  ? )ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   טריפולי

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

   1949  עצמאות
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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

עבודת ,  חנויות שמכרו רהיטים מגולפיםשלושלאבי היתה נגריה גדולה ו. נולדתי בטריפולי שבלוב בת רביעית למשפחת דדוש
, סבא וסבתא מצד אמא גרו לידינו. ן בילדותשלוש בנות כשמתוכם מתו שבעאחרי נולדו עוד . ואימי היתה עקרת בית, ידי אומן

תקרה הבית נבנה בסגנון ערבי עם , גרנו בבית גדול מאוד שהתפרש על שטח רחב .ומצד האבא נפטרו והיו קבורים בעיר
. ובערב למדתי עברית בבית ספר שהקהילה פתחה בבית כנסת, למדתי בבית הספר האיטלקי בעיר .והה וחללים רביםגב

היכר של התנועה האות . צטרף לפעילויות של תנועת הנוערבשבתות נהגתי לה .בזמני הפנוי הייתי עוזרת לאמא לטפל באחים
  . היה עניבה לבנה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור 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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
החלו הפגזות מלחמה ליום הראשון מה. הורע מצבם של יהודי טריפולי, עם הצטרפותה של איטליה לצד גרמניה, 1940בשנת 

ות היו הפוגלעתים ההפצצות התרחשו מדי יום ולעתים . יהודים רבים נהרגו ונזקים כבדים נגרמו ברחבי העיר, של מטוסים
תוך כדי בריחה . מצאנו עצמנו ברחוב במהלך ההפגזות, אז בת שלוש, מקרה שזכור לי היטב הוא שאני ואחותי לינדה .קצרות

 ואני  היתה צריכה ללדתי אמזמןבאותו . ך ניצלו חיינו שהגענו למקלט וכאיתה עדרות זאת המשכתי לרוץ למ. נפלתי ונפצעתי
כל האחים  והדלתות נפתחו, כל הבית רעד,  נפלה פצצה באזורולפתע קרא ליולדת אבא. עזרתי לאבי להתארגן לקראת הלידה

  . ות האנדרלמוסיה הלידה עברה בשלוםלמר.  מחוץ לביתמקלטהחלטנו לברוח ל.  לבכותחלוה
כשההפצצות .  עלינו לגגות ואספנו שאריות של פצצות העשויות ברזל לצורך מכירתן וקבלת מעט כסף בעבורןבזמן ההפוגות

ובמהלך נסיעתה היתה הפצצה עלינו על הרכבת הראשונה . זווארההעיר הפכו לבלתי נסבלות ברחנו כל המשפחה לכיוון 
עם . בים באזור הזמין אותנו אליואחד התוש.  ירדנו ממנה והתחבאנו בבורות ליד המסילה,זאוויה-הרכבת נעצרה בא, גדולה

אני זוכרת שאחי השובב זרק אבנים ובטעות פגע קרוב .  בזווארהההפוגה עלינו חזרה לרכבת ומצאנו דירה אותה שכרנו
צעקה , כשאמי הבחינה בתגובתם הקשה של החיילים ובכוונתם להרוג אותו. לרגליהם של חיילים איטלקים שעברו באזור

   .החיילים נענו להפצרותיה ועזבו את המקום". ילד קטןרק  הוא ,בני לא התכוון לפגוע, תעזבו אותו"באיטלקית 
 כדי שכל שאר המשפחה .אחת מהאחיות שלי נדבקה ונפטרה. ר כשנה הגיעה אלינו  מחלת טיפוס ובעקבותיה מתו רביםלאח
וחלקנו בית  לרובע קרקש בטריפולי לקראת סוף המלחמה הגענו . עברנו לגור ליד היםהתרחקנו משאר התושבים ו, דבקילא ת
תפרנו שמלות ומפות מהמצנחים והכנו .  המלחמה למדנו להסתדר עם מה שישתקןפתבמשך . חד עם משפחות נוספותגדול י

  .  חלב במשורהמירקות ו ופירותמ, ורז וניזונו מא לחמיםשני כל בוקר י השיגאב. סירים לבישול מקסדות הברזל
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: רךציוני ד(
כשהערבים . השמחה ברחובות היתה גדולה ומדי יום נערכו מסיבות לכבוד השחרור.  לוב הבריטים שחררו את1942 שנתב

בוצע נסיון לעמוד מולם . הרהיטים בנגריה שלנו נבזזו. ורע מצבם של היהודיםה, הבריטי הוא די רופף שהממשל הבינו
ימים ספורים לאחר . התגברולאחר המלחמה הפרעות כנגד היהודים רק הלכו ו. באמצעות ארגון הגנה יהודי אך ללא הצלחה

 שתיחורי מאו התחבאנו  אנחנ.בחיפושם אחר יהודיםהפורעים הגיעו לאזור הבית שלנו , הולדת תינוקת נוספת במשפחה
סירב להסגיר את מקומי המכולת הבעל . מבקשי נפשנו תשאלו את השכנים באשר למקום מגורי היהודים.  היטבנעולותדלתות 
קראנו למשטרה הבריטית שחילצה , מתוך חשש לצאת החוצה שמא ניקלע לאזור הפורעים. בזכות אומץ ליבו ניצלנו. היהודים

מהלך החילוץ אחת מאחיותיי נחטפה ולאחר שלושה ימים מורטי עצבים הושבה אלינו בריאה ב. אותנו מהסביבה העוינת
  . ושלמה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
שנתיים קודם . מטרה לארגן את עלייתם של כל בני המשפחהעליתי לארץ עם אבי ב,  עם סיום מלחמת השחרור1949בשנת 

התקופה הראשונה שלי . לכן ניסיתי לעלות ארצה לבדי דרך תנועת התנוער אך נתפסנו על ידי הבריטים ושבנו על עקבותינו
 עלייתם ב ואמי נשארה מבין היהודים הבודדים בטריפולי לאחר"אחי הגדול היגר לארה. בארץ עברה עלי במעברה בבית ליד

אמי , לאור התרוקנות העיר מיהודים ועליית העוינות מצד האוכלוסיה המוסלמית. ב"של רבים לישראל והגירה של אחרים לארה
עם עלייתה התגוררנו בצריפין ואני למדתי בבית . בחרה לעלות לישראל על אף תנאי המחייה הדלים שעמדו לרשות העולים

אמי הספיקה להניקו וביום , הוא נולד בריא לחלוטין. קטן נחטף מיד לאחר לידתועל משפחתי נפלה טרגדיה כשאחי ה. ספר



 

. היא לא האמינה אך לא היה בכוחה לפעול כנגד מזימת החטיפה, גם כשהראו לה את קברו. למחרת התבשרה על מותו
  . הגיע לגיל גיוס קיבלנו צו גיוס על שמו הביתהאותו אחאבסורד הוא שכשה

 עם הרבה שדות ,המקום היה שומם לגמרי.  בבני ברק עברנו למעברת פרדס כץלפיכך, במקום דתיאבא מאוד רצה לגור 
ואני התחלתי לעבוד בבית , אבא התחיל לעבוד בנגריה בפתח תקווה. בהתחלה גרנו בצריף ואז קיבלנו דירה בשיכונים. מסביב

   .חרושת ארגמן
, וגרנו בצריף, התחתנו אחרי כמה חודשים. שותפת מהרצליה שנים דרך חברה משש הכרתי את בעלי שקטן ממני ב25בגיל 

, היתה אזעקה אז רצתי החוצה למקלטים שהיו פעם, כשהייתי בהיריון של הבן הגדול שלי פנחס בזמן מלחמת ההתשה
יכה את צר, הפצצות יכולות ליפול עליך, את בהיריון? למה את רצה בחוץ, הוא אמר לי, כשאבא שלי ראה אותי בחוץ, לבורות

  .לאחר מכן עברנו לדירה שבה אני חיה היום. אז חזרתי לצריף, לנוח במיטה בצריף
היתה לי תאונת עבודה באחד מן המפעלים שבה האצבע , סם וסגולהא, טקסידה, ויטה: המשכתי לעבוד בבתי חרושת שונים

  .ישבתי בבית שנה עד שהחלמתי ולאחר מכן חזרתי לעבוד, שלי נחתכה
  . נכדים בלי עין הרעישה עשרשויש לי היום ,  בניםרבעהאנולדו לי 

  
  
  
  

   חווה גולדצויג:ראיון
  2012אוגוסט , תקווהפתח 

  
   קרן אלמוג:עריכה
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