
 

" ְ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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

 *8840  פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית infovatikim@pmo.gov.il:  ל"      את השאלון המלא נא לשלוח לדוא

 .      נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר

 02-5605034:  בפקסאו  49003 פתח תקווה 10437. ד.ת:       יש לשלוח את הנספח בדואר

 .ל בצמוד לשאלון" ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא

 שם משפחה ושם פרטי כיום
     דינה:שם פרטי ניאנו'רג:שם משפחה

 

 אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה

          ארביב : איתו נולדתישם משפחה 
 

 בלועזית
ARBIB 

 

 בלועזית  דינה:איתו נולדתישם פרטי 
DINA        

:                      מין
 אישה

: לידהשנת
2/6/1935 

 

  טריפולי:  עיר לידה
 

     לוב:ארץ לידה TRIPOLIבלועזית

     שאול:של האב ושם משפחה שם פרטי
 

 נון-מסובדה בן:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

 בלועזית 14לו 'ויה אנג' רח, טריפולי: מקום מגורים לפני המלחמה
Tripoli via Angelo  

14 

: ארץ המגורים
 לוב

 :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה
 תלמידה בבית הספר

 

 :המלחמהמקצוע לפני 
 תלמידה

 : או בתנועהחבר בארגון
 הנוער העובד

 13לו מס 'ויה אנג' רח, טריפולי:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

 בלועזית 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
 

 1943שנת :  תאריך השחרור
 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 

 לוב: לאחר השחרורציין מקום אליו חזרת 
 

: שנתעליה ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
1951 

 

 : ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  גלילה
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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

: )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)
 

 נא לכתוב בגוף ראשון
 

 . לאימא היתה חנות דגים במרכז העיר. נולדתי בטריפולי במשפחה בת שישה ילדים

 .הייתי בת שש כאשר הגיעו הגרמנים העירה

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)
(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדותבריחהב
 

 
.  נגד מטוסיםככשהגיעו הגרמנים הם השתלטו על הבית שלנו ושמו על הגג ארטילריה 

הצטופפנו ,  למרות שנפגענו מהפצצות מהאוויר וכמה חדרים נהרסו.  היינו צריכים לעבור לגור בבית של סבתי- כתוצאה מכך

. אחד מהם נהרג בעבודות כפיה אלו, הנאצים לקחו את הדוד שלי ושני בני דודים נוספים לעבודות כפיה. בין ההריסות וכך חיינו

.  אבי ברח והסתתר במערות במרחק של כארבעים קילומטר מהעיר, כשהתחילו לקחת יהודים

למזלנו זזנו לשוליים מתחת לחומה . אני זוכרת פעם אחת ששיחקתי ברחוב אוטו גרמני ניסה לדרוס אותי ואת כמה מחברותי

. שבצד הכביש וכך ניצלנו

. אחותי הגדולה שעבדה כאחות מוסמכת בבית חולים ענדה צלב כדי להתחזות לנוצרייה ושלחה לנו כסף לקיום

 

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר
 :(עליה/ העפלה,  אחרי המלחמהחייך,  הביתהתךהשחרור וחזר)
 

 
. חזרנו לטריפולי לבית של סבתי מאחר והבית שלנו נהרס על ידי הגרמנים, כשהגרמנים נסוגו ושמענו שהאנגלים נכנסו

.  חזרו החיים למסלולם1944ובשנת ' חזרתי ללמוד בבית הספר בכיתה א

. מטריפולי לחיפה" גלילה" באוניה 1951עלינו לארץ בשנת 

 

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

(: לדורות הבאים
 

 היה כבר יכי אב, עבדתי במשק בית כדי לפרנס את ההורים.  והעבירו אותנו למעברה באור יהודה1951עלינו לארץ בשנת 

. מבוגר ולא יכול היה לעבוד

.  נשאתי ועברתי לגור בנתניה1956בשנת 

 ולייט'יהודה ג, אתרוג סממה: שם המראיין

 02/2013: מועד ראיון


