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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  איבון: שם פרטי   לביא :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  דואני :איתו נולדתישם משפחה 
  

                                              בלועזית
  

   בלועזית                          איבון :איתו נולדתישם פרטי 
                     

:                     מין

  נקבה

   :לידהשנת 

1937 
       בלועזית                          בנגאזי:  עיר לידה

                
  לוב :ארץ לידה

  אסתר :שם פרטי ושם נעורים של האם  יוסף :של האבושם משפחה  שם פרטי
 

   בלועזית  בנגאזי : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
          

  לוב :ארץ המגורים
 

   :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
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                             
  אדו'ג: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    שמוציין את , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                  אדו'ג  :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
  בנגאזי

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  

  :עליה שנת
  

1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

 :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

אני הייתי הבכורה והייתה לי אחות בת שנתיים אחותי  ,אבא היה סוחר נעליים ועוד. גרתי בבנגאזי 1937נולדתי ב
חדרים שבו  עם שלושהבתים בית אחד  שנילנו  והי ,עקרת בית ההיית אאימ. 1937ואני בתחילת  1938ולדה בסוף נ

היינו משחקים עושים סידורים של פסח ותה לנו שם נדנדה יהי ,חדרים שלא גרים בו עם ארבעההבית השני ,  גרנו
  .אדו אני זוכרת'אני לא זוכרת הרבה לפני המלחמה אבל בג .'עבודות וכד

  
  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
  
היו האיטלקים והאיטלקים היו  1941-ב, אחד נכנס אחד יוצא, איטלקים, גרמנים, באו כל מיני אנשים לבנגאזי אנגלים 1941- ב

ו חייבו יהודים לעבוד בשבת אפיל .חנויות של אבא נשרפו 2, בזזו שרפו חנויות, ביהודים בבנגאזיפאשיסטים הם עשו שמות 
אנחנו , כל האנשים הודיעו שרוצים לעשות חבלות ליהודים .ר כךשיהיו פתוחות אח ל מנתשמו את הילדים שלהם בחנויות ע

, ואמרו לו אתה נראה עשיר ,ו את אבא שליהם פתחו את הדלת ורא, פחדנו והלכנו לבית כנסת גדול והתיישבנו על מחצלות
, מא של אבא שלי החביאה את הכסף על גופהיא, הפשיסט תפס אותו ואמר לו תן לי כסף, רצתי לאבא ואבא הרים אותי בידיים

מא יהפשיסט ירה לכיוון אבא לרצפה וא .מא שלויאבל הכסף היה אצל א... תבדוק, הפשיסט לא עזב אותו ואמר לו יש לך כסך
  .היו שם כמה אלפים, בנים והיא הוציאה את חבילת הכסף ונתנה אותה לפשיסט 2יש לה רק , פחדה שלו

על הגוף ולא יותר  אחדתכם למחנה הסגר לכל אחד היה רק בגד עכשיו לוקחים א, דיעו לבוא לכיכרהפשיסטים הו 1942- ב
  . ה עם דברים לילדיםאלו שהיו להם ילדים ותינוקות לקחו מזווד, יהודים 2000היינו בערך , מזה

אדו לא 'בג. אדו'היינו שם כבר שלושה אחיות האחרונה נולדה בג  Hהביתן של המשפחה שלי היה ביתן , אדו לביתנים'הלכנו לג
אדו באו ערבים 'מעבר לגדרות של ג. צריך לנקות את זה בשביל לאכול, היה אוכל הלחם היה יבש וכאילו עם סיבים של מטאטא

הלכנו אני ואחותי בת השנתיים לנוחיות יום אחד , במחנה לא נתנו כלום, רק דברים הכרחיים יכולנו לקנות, למכור לחם ופיתות
אחד הפשיסטים , כשסחבתי המים נשפכו ברצפה ,ושם לא הייתה ניאגרה בשביל להוריד את המים הייתה שרשרת כזאת גבוה

היא צעקה על הפשיסט , מקום וסבתא שלי ראתה את זה היינו גרים בקרבת, ותפס אותי ככה, בא אלינו ואמר למה לכלכתן
היא צלעה עד יום , במהלך הבריחה שלה היא נפלה ושברה את הרגל, שיעזוב אותנו והפשיסט רצה להרביץ לה ורדף אחריה

  .מותה
אמר לקחו אותנו ואבא , בסוף לקחו אותנו לעשות קרחת בגלל הטיפוס במחנה, אף פעם לא היינו הזהות אחרת או בדויה

רובם  2000יהודים מתוך  660מחלת הטיפוס הרגה . עבדו עלינו, לתת לכן סוכריות ובמקום זה חזרנו עם קרחת םתכלוקחים א

כל הגברים במחנה עבדו בהעברת אבנים ממקום למקום סתם  .אחרי כל זה המחלות הסבל והמחסור באוכל, היו צעירים ויפים
  .תה סתם עבודה להעביר ממקום למקום ולמחרת חוזר חלילהזאת היי, כדי לדכא אותם ולשבור את נפשם

, כל מי ששרד ורצו להרוג את כולם, כולם התאספו, ביום האחרון אחרי שנה וארבעה חודשים אמרו לנו לצאת למקום פתוח
קראו  ככה הם, האלה םלפביתיאהאנברגע האחרון קיבלו מברק לחוס על , זה אבא שלי סיפר לי .האיטלקים והגרמנים וזהו זה

כשחזרנו משם , היה מאוד חם וצפוף הנסיעה ארכה יומיים או שלושה ימים, למחרת הביאו שלושה משאיות ודחסו את כולם .לנו
 .היות ואבא שלי איש ידוע והמשפחה מוכרת מאוד הלוו לאבא כסף לתקן את הבתים, מצאנו את הבית הרוס ושבור מהמלחמה

  .הרוס לגמרי חדרים הוא היה 4במיוחד הבית השני של ה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  
מה מדינת ישראל לא קלפני ש .שנה אחת אצל הנזירות איטלקית פתחו בית ספר בבנגאזי, הלכתי ללמוד עברית 1946- ב
  .תה שנאה בין הערבים ליהודיםיהי 1948לאחר שקמה מדינת ישראל ב , יתה שנאה מצד הערבים כלפינויה

הוא אמר לאימא שלי ? אז מה נישאר לבד, אבא שלי לא רצה לעלות לישראל אבל כולם נוסעים, התחילו לעלות לארץ ר כךאח
גם את הבית , נגאזיהכל נשאר בארגזים חדש בב, לפני הנסיעה הוא הביא סחורה מיפן סוודרים וצעצועים, בואי אנחנו נוסעים

  .הוא מכר בגרושים
  

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  
לחם שחור , אוכל כאןכל כך הרבה אנשים באו ואחרי המלחמות לא היה , הגענו לארץ באונייה והגענו למחנה ישראל 1950ב

עבור נעליים שלא היו , היו נותנים לנו פנקס תלושים, היינו צריכים לנסוע לפתח תקווה, פלפל ושמן זה מה שהיינו אוכלים

  .מחזיקים הרבה זמן היה צריך לשלם הרבה תלושים

רצו לתת לו לעבוד בלהוציא  ,שעות על מחצלת כדי לתת כסף לאבא כי הוא לא עבד 8, התחלתי לעבוד בעיטוף תפוזים 13בגיל 

  .גם עבדה איתי 11תה בת יאחותי שהי, בצל אבל הוא היה מפונק ומגונדר ולא רצה

היינו  .נכדים 7יש לנו , הילדה גרה בבת ים והילד גר בכפר תבור, ילדים 2עכשיו יש לנו , התחתנתי עם בעלי 17בגיל  1954ב

  .ענו ללונדון בגלל המצב בארץכ נס"מי ביפו ואח'גרים אצל אח של בעלי בשכונת עג
 1985אבא שלי נפטר ב, הבן היה מאוד עצבני כי הוא לא דיבר עברית וידע רק אנגלית, חזרנו ארצה עם הבן הבכור 1958ב

  \.אחים שגרים ברחובות 2אחיות שגרות בבת ים ו 2יש לי , חולוןבשניהם קבורים בבית העלמין  1986אמא שנה לאחר מכן ב

  
ממנו את הצעירים יותר מכל מיני דברים אחרים וצריך לחנך את הדורות הדבר הכי מכאיב שאפשר ללמד  זה לדעתי

זה בלתי ניתן לעכל את , בגלל הגרמנים ובגלל השואה ומה שהם עשו לעם היהודי, בגרמניה כף רגלי לא תדרוך, הבאים

   !זה
  

  

 עזרא דגאי וחביב בוחבוט :ראיון

  2013נובמבר , בת ים

 

  


