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  .איםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הב
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  עמוס :שם פרטי  סמיה :שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                     

  סמיה: איתו נולדתישם משפחה 

  

 בלועזית
 

  עמוס :איתו נולדתיי שם פרט

  

  בלועזית
 

:                     מין

 זכר
 :לידהשנת 
1934 

  Mazurta   בלועזית  מזורטה:  עיר לידה

 
  לוב :ארץ לידה

 
  חיים :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  ברכה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  מזורטה: מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  

  Mazurta: בלועזית

 
  לוב :גוריםארץ המ

 
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 הייתי ילד

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

 
  

  בנגאזי , מזורטה:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

 
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

 בלועזית
  

  :  תאריך השחרור זי לובאבנג :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה ,מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 מחנה זזו

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  זיאבנגנשארנו ב
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
השתתפות , במחתרתידים פעילות ותפק, 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
  

היינו לומדים בבית ספר . לנו לבית לא הסכימו לנו לשחק בהםאפילו כשהביאו ולפני המלחמה כמעט ולא שיחקנו משחקים 

אבא שלי היה בבית על אף שלא תמיד היה לנו אוכל . יו מאוד מקפידים שנלמדהבתלמוד תורה  םהיינו לומדיוכש בלוב עברי
 .מנהל מסעדה

לנו  היוולא למדנו  ,המון סבל וייסוריםעברנו . קשה מאודהיה כלכלי המצב הזי כי אלבנג בתחילת המלחמה עברנו ממזורטה

 הקהילה היהודית אנשי בגלל שלאבי הייתה מסעדה אז. והבריחותמעברים אחי הקטן נפטר בגלל כל ה .לילות קשים מאוד
 .מאוד ולא היה לנו בגדיםרב היה עוני  .אוכל מהחלוןאת אבי לעבוד באוכל ובלילות הוא היה מבריח לנו  לקחו

   

  מתום המלחמה ועד היוםי על חייך  /נא ספר
 ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים, המשפחה שהקמת, תיתפעילותך הציבורית או התרבו, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  

לא עדיין הייתה תקופה של עוני ומכיוון ש, הכול היה מאורגן .ואנחנו חזרנו ללמוד נגמרה המלחמה, האנגלים כבשו את לוב

  .זי אנשארנו בבנגאלא חזרנו למזורטה 

את הילדים לקחו מהאוהלים , עקוב והיו לנו ימים קשיםהגענו למעברה בבאר י .בעלייה הראשונה 1949לארץ עלינו בשנת 

פחה לרחובות המשעבר עם יתר אבא שלי  .זהו מוסד לימודים -ואותי העבירו לכפר בתיה ברעננה ,פגעוילמוסדות כדי שלא י

  . מאוחר יותר עברתי לבאר שבע ושם סיימתי את לימודיי. עבר שם במכירת ירקותו

הייתי  .התחלתי לעבוד בהוראהו לאחר הצבא למדתי בסמינר למוריםו, רבנות הצבאיתל ל"יסתי לצההתגי בתום הלימודים
 ,ונולדו לנו שני ילדים ,לילי - שמחהעם  1964התחתנתי בשנת  .גם מנהל בית ספר מאוחר יותרשנים ו למשך הרבה מחנך

  ".מורשת ישראל"חר שיצאתי לפנסיה הייתי מדריך בלא .נכדים 7יש לי כיום ו ,אביחי ואושרית

  

  

  הסיפור נכתב על ידי עמוס סמיה

  2013ספטמבר , באר שבע


