
 

  "ְ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

  גואטה :שם משפחה

  

  עמוס :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, עת אלייךבמידה והשאלה אינה נוג                                  

           גואטה: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                           Gaeta   בלועזית
 

  עמוס :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Amos בלועזית
                                          

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1935 
   וליפטרי: עיר לידה

  

    Tripoli   בלועזית

                                           

  לוב :ארץ לידה

 
  חוואטו :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  סופיה בלולו :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    זוהרה :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Zohara בלועזית
 

  לוב :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, סודיי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

 
  

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

  

     לוב, זוהרה :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, ו מחנה ריכוזבמידה והיית במחנה עבודה א

   

  בלועזית
  

        לוב, זוהרה  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                             

 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )ואיטליה גרמניה, 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 , 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

 לחמה לקחו אותי ללמוד תורה בחדראחרי המו, הייתי ילד קטן .ילדים אחרי המלחמה 10ילדים בזמן המלחמה ובסך הכול  6היינו 

ולא ידעו  כשחזרנו מהרופא כולי פרפרתיו ,והם לקחו אותי לרופא שהייתה לי דלקת בעיניים סיפרהשלי אימא  .זה המקצוע שליו

ממש פוצץ לי , הרופא הגרמני עשה לי את זה. כאילו פוצצו לי אותם, וכשפתחתי הם היו גמורות לא פתחתי את העיניים, מה קורה

 .את העיניים

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

, משם לבאר שבע, הhהיינו חודש בשער העל, מהאונייה' שער העלייה'הביאו אותנו ל, באנו לחיפה. הייתי עם ההורים, באנו לארץ

כשהגעתי לשם אמרתי שאני לא נשאר שם עוד יום , גתאמרו לאבא שלי שיש מושב טוב על יד קריית . שם הינו שישה חודשים

אי אפשר לגור  - רציתי שיחפשו לי משהו אחר, לתי לרדת בגלל הקוציםומשאית לא יככשירדנו מה, קוצים הגיעו עד הראשה, אחד

  .העובד הסוציאלי העביר אותי לנתניה ונפרדתי מהמשפחה. מושה לא מפותח בכלל, אי אפשר, אין בית כנסת. שם

  .אלוהים עזר לנו, יה התחלנו להתפתח עד שהקמנו משפחה בעזרת השםנבנת

המפעל נשרף , אחר כך לקחו אותי לעבוד באריזה של תפוזים בנתניה ואחר כך לקחו אותי לעבוד במפעל למברשות ומחצלות 

 .חלקי חילוף לצבא–שנים באורדן   4אחר כך עבדתי . ואני ישבתי בבית

 .ה סדר היום שליהיום אני במועדון תעסוקה וז

, אשתי מנערת אותי, אנחנו שנינו לא רואים ואני צועק ומשתולל בלילה. מה שעובר עלינו בלילות זה שיא שאי אפשר לתאר אותו

הפכתי  .אני עושה לה עוד יותר חרדות, אשתי טוענת שלא מספיק החרדות שלה. אני חושב שרוצים להרביץ ולהפיל אותי לבור

 .אני לא יוצא מזה וזה לא משחרר אותי–דות והצעקות שעדיין רודפים אותי אבל החר, לבנאדם חולה

אימא . במיוחד מהסיפור עם העיניים, פחד אלוהים, הגרמנים היו מפחידים מאד. רק מהסיפורים, אני לא זוכר הרבה מהמלחמה

 .שלי סיפרה שבגלל העיוורון כל רעש מפחיד אותי

בנאדם חדש ועיוור בעיר זה לא , באתי לנתניה. רתי והלכתי לא הייתי זקוק לאף אחדאני יכול להודות לאלוהים שבכל מקום שג

היום אני מכיר את  -בידייםאני לקחתי את עצמי , הם יישנו בחוץ. אחד עשרה -חזרנו בעשר, חברים כשעבדנו באריזה 3גרנו  .קל

זה ממש -קיבלנו רבע משכורת מבנאדם רואה באורדה, עיוור זה לא כמו בנאדם רואה. צריך עבודה -בעבודה נלחצנו !נתניה

  .זה לא עבודה, צחוק

מה שהיו , באורדן עבדתי בהשחזה. עובדים קשה מאד -לדוגמא עבודה, יוצא פוגש חברה אבל בכל השאר? מה טוב בעיוור

לנו טובה אומרים שהם עושים , עובד כמו חמור ושום דבר - אבל אין רווח. עושים במשך שבוע אני הייתי עושה ביום אחד

 .מקבל את כל מה שטוב וזהו זה? מה יעשה, מה בנאדם יכול לעשות כשהוא יושב בבית יום ולילה. שמחזיקים אותנו
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