
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

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

  אן'ג :שם משפחה

  

  וליה'ג :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ה אינה נוגעת אלייךבמידה והשאל                                  

            אן'ג :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                             Jan בלועזית
 

  וליה'ג :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Julia בלועזית
                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידה שנת

08/1923 
  טריפולי:  עיר לידה

  

     Tripoli  בלועזית

                                           

  לוב :ארץ לידה

 
  יעקב :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  חיריה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                   טריפולי: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Tripoli בלועזית
 

  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(

  

    עמרוס,תאגורה,ואיהזו: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  ך השחרורתארי
 
 

  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

  

1951 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  גלילה



 

  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

  

של הערבים מפרעות מפעם לפעם  נועד המלחמה סבל .גדלתי בטריפולי עיר הבירהו משפחה ברוכת ילדיםל 1923נולדתי ב

  .שהרסו בתים

ולחפש מקום מפלט , אר בישי'ליד בית הכנסת דשהיה , ילדים ונאלצנו לברוח מביתנו בטריפולי שניהייתי נשואה עם כבר  1940ב

 .גרמו להרס רב של בתים ואף להרג של שכנים טוביםבשכונה שלי נפלו פצצות ו .ויר ומהיםומההפצצות שנחתו על העיר מהא

י השמאלית תנאים סניטריים גרועים נפגעה עינאך לאחר מספר חודשים של חיים ב ,בתחילה שהיינו בזאוייה ,מכפר לכפר נוברח

 .ניצלנו, שעלה הון ,ם ורק בנס ועקב טיפול מהיר ונכוןלאחר זמן קצר אני ובעלי חלינו בטיפוס המעיי .ואיבדתי את ראייתי עד היום

באוות  .של ערבי מקומי ושם גרתי עם בעלי במחסן אחורי של חנות בבעלות ,ור'הגענו לתאג מכןלעמרוס ולאחר  נועקב המצב נדד

 .1942נולד ילדי השלישי בשנת  מקום

ז נתקלנו הן בהמשך אולם אוחזרנו לביתנו שבטריפולי במחשבה שהכל נגמר  ,עם היוודע דבר כניסת הצבא הבריטי ללוב 1943ב 

מצב זה גרם לנו שוב לברוח לכפרים כשהפעם בעלי  .ההפצצות הפעם של האיטלקים והן בפרעות והתנכלויות מצד הערבים

פינוי וקבורת המתים מקרב היהודים שנפלו קורבן להפצצות  ,שהיה חבר בחברת קדישא נאלץ להישאר ולתרום את חלקו בזיהוי

רק לקראת הסוף המלחמה  .סביב ילדים קטנים וכל הבעיות והמחלות 3י להתמודד לבד עם אני נאלצת .ולפרעות של הערבים

  .חזרנו לביתנו והמשכנו בשגרה עד לעלייה לארץ

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  

לאחר שהייה במחנה  .הגיעו איתי יי הנוספיםשני ילד .י בעליית הנועריהגיעו לפנהראשונים  יילדי שלושתכאשר  1951הגעתי ב

לאחר כשנתיים עברנו למקום . שם נולדה לי הילדה השישיתובמגורי אוהלים עולים בחיפה שיכנו אותנו במעברה בגבעת עדה 

נטיעת עצים וכל מה שקשור  ,הימזדמנות בבנ ובעלי יצא לעבודות דחק עבדתי בתור עקרת בית .מגורים קבוע בגבעת עדה

   .ת המדינהיבבני

קצינים בצבא  -מהם המשיכו לשרות קבע שלושהו ,התגייסו לצבא ,למדו ,גדלוהם  ,ילדים שלושהעוד לנו במהלך השנים נולדו 

בד אני ובעלי עם השנים הילדים עזבו את הבית עד שנשארנו ל .שממשיכים את המשפחה ומהווים את הניצחון על הגרמנים

ילדים שמתוכם נפטרו  תשעהנולדו לי  לכהך סב .נכדים וניניםלנו נולדו והמשפחה התרחבה  .עברנו להתגורר בנתניה 1988וב

 .נכדים ונינים 20כמו כן נולדו מעל  .שניים

  

 

  אור ליברמן :ראיון

  2009אוקטובר , נתניה

  


