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  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מיכל  :שם פרטי  אלון  :שם משפחה

  

                               

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                             

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  Nahom בלועזית  נחום : איתו נולדתישם משפחה 

 
  לורטה  :איתו נולדתישם פרטי 

                                                      

:              מין                         Loreta בלועזית

 נקבה
   :לידה שנת

1940 
  טריפולי:  עיר לידה

                                                              

 לוב :ארץ לידה                                         Tripoli  בלועזית

  חי חיים נחום  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  יאטה אברבנאל אנטונ :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  טריפולי :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

 לוב :ארץ המגורים Tripoli בלועזית

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

   

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  מוזר בלוב  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
        ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   ועזיתבל

                                                                                                                             

     ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                       לוב :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, ה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמ(

 

  לוב לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1951 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
  

עסקה בגידול תרנגולות ה שמשפחלאבי חיים נחום שנולד בתורכיה . בעיר טריפולי הנמצאת בלוב 28.3.1940נולדתי בתאריך 

בנל הייתה נצר אמי אנטואט אבאר .בעיירה לימים היה חזן ועם השנים נהפך לרב מקובל והיה מחתן זוגות ,והיו מבוססים מאוד

הוריי הכירו . ועוד תרומות רבות במדינה" אבארבנל" ת החוליםולימים תרמו את בי ,למשפחה מאוד מכובדת ובעלת כסף רב
  .היו לי שלושה אחים ואחות אחת בנוסף אליי .וחיו בלוב 1890בלוב והתאהבו והתחתנו בשנת 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

  
על ידי נזירות לבושות בשחור שם הכניסו אותי הפאשיסטים הגיעו והתחילו לרצוח אנשים אותי הבריחו אותי למנזר שם גודלתי 

סדר היום היה שבבוקר היו מכניסים למרתף עז והכריחו אותנו לחלוב את העז ו 3הייתי בערך בגיל  .למרתף מאוד קטן וחשוך

היו ת תוך כדי הנזירוו והדבר לא היה אפשרי מכיוון שהיינו קטנים מאוד והעז הייתה משתוללת ובועטת בנו בכל הגוף ובפנים

  .מלקות אותנו על ידי שוט

בכל . ם אני חליתי בשחפת ולמזלי ניצלתיגורוב הילדים מתו משחפת  .לא היו שורדיםוהמרתף היה מלא במחלות וכמעט 

 לאאפילו את פרצופי הילדות שהיו יחד איתי ואני זוכרת במשך כמה שנים רק חושך  ,תקופת המלחמה לא יצאנו מהמרתף

שם העברתי את כל תקופת המלחמה בסבל וייסורים קשים  .אמרו להורינו שאסור לבוא לבקר אותנו מהמנזר. זיהיתי מעולם
 ,הייתי חולה מאוד .כשנה לקראת סוף המלחמה הוציאו אותי הגרמנים מהמנזר ולקחו אותי לביתירק . והתעללות מצד הנזירות

  .אנורקסית מגמגמת וחולה במחלת השחפת

את אבי לא הכרתי .וון שלא גדלתי איתם ולא היינו בקשר איתם במשך השניםלא הכרתי אף אדם ממשפחתי מכי
אני זוכרת יום אחד כשלפתע נשמעה דפיקה בדלת אמי פתחה את ,כשהגעתי הביתה חייתי יחד עם אמי ושלושת אחיי.מעולם

שהייתי אנורקסית אחי מכיוון  .תחת לספה שהייתה במסדרוןאחי הקטן לקח אותי והחביא אותי מ,הדלת כשהגרמנים היו בדלת

  .הזהיר אותי לא להוציא מילה אחרת ייהרגו אותי ושאני ישכב שם והם יחזרו לקחת אותי וברחו משם
הם , כך פחדתי כל .אני הצלחתי לראות רק את המגף עור של החיילואני זוכרת שהנאצים נכנסו וחייל אחד עמד ממול לספה 

י ופוזלת הייתי מכוסה בשתן של עצמ .כמה שעות אחי בא להוציא אותי לאחרורק הפכו את כל הבית ושברו את הרהיטים 

גם אמי ואחי והוא היה שחור מפחם מכיוון שהתחבא בתוך תנור הפחם  ,כשראיתי אותו נבהלתי. מהטראומה במשך שנתיים

ול ולשתות לא היה מה לאכ ,שרדותיהתחבאנו עד סוף המלחמה כשעברנו קושי רב בה .נוסף בביתמהמבוא ההנוסף חזרו 

  .ולפעמים אחיי היו יוצאים מהבית באישון לילה לארגן לנו אוכל וככה שרדנו עד לסוף המלחמה

אני רק זוכרת שיומם ולילה  .אבא חזר הביתה כשהוא היה אדם שבור נפשית ופיזית ומעולם לא דיבר על מה שעבר 1945ב
  .בירר ועמל על תוכנית המלטות לארץ ישראל

  

  תיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  י על קורו/אנא ספר
  

בוקר כשהערבים עומדים אלפים האותו את אני זוכרת  .מים של הערבים שהיו מתעללים ורוצחים יהודיםובלוב התחילו הפוגר

ם ראיתי את המלחמה האמיתית כשאבא הוציא ואז בעצ ,אמי לקחה אותנו אל עליית הגג כפי שאבי הורה לה .מחוץ לביתנו

בלוב ונלחמו בפורעים " מכבי"ברר לנו שאבי היה ממייסדי תנועת נו ולאחר מכן התצצות שהיו מוסלקים בבית בלי ידעתנשק ופ

כו הרב של העיירה נתפס על ידי הפורעים הערבים הם שחטו אותו וחת, מראה נוראי שמלווה אותי עד היוםאני זוכרת  .הערבים

ואז הגיעו החיילים  ".תצאו החוצה זה מה שנעשה גם לכם"את גופתו לחתיכות וזרקו אל מרפסת ביתנו את החתיכות וצעקו 

כך היה נעשה במשך כל יום מסע טרור של רציחות והפחדה כי ,האנגלים או אמריקאים אני לא זוכרת ופיזרו את ההמון הזועם
  .שנעזוב את לוב

שם ,לילה אחד אמי העירה אותי הלבישה אותי בבגדים חמים ואמרה לי בואי הולכים לטייל ולקחנו כרכרה ונסענו לנמל בלוב

הרב חובל . י תהיי בשקט ואל תשאלי שום שאלותים פה אמי ישר השתיקה אותחיכתה אונייה יווניה שאלתי את אמי מה עוש
בהתחלה בכיתי וצעקתי שאני רוצה לראות את אבי ולא מוכנה . תכםר לה תעלו מהר לפניי שיראו אירד מהאונייה אל אמי ואמ

תי את אבי מחופש לערבי הבטתי וראי, י באוזן תסתכלי על האונייה למעלהלעזוב את עד שאבא שלי יגיע רב החובל לחש ל

הגענו אל ארץ ישראל לנמל חיפה  ".מכבי"מחייך אליי רצתי אל זרועותיו ומשם הפלגנו אל ארץ ישראל יחד עם כל צעירי תנועת 

  .בסלמה ג רמת גן גורומשם עברנו ל,שם רוכזנו כל הנמלטים במין מחנה מאולתר שבנוי מאוהלים

  
  

 נתי יקוטי: ראיון

  2013נובמבר , רמת גן


