
 "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול 

  .צוות קורקוס
  

  .גיל)זיגדון(וליה'ג
  

  .קרית ים,22ארזים :רחוב
  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום
  גיל: שם משפחה

 
 וליה'ג:שם פרטי

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  במקומות המסומנים) גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
 זיגדון

  בלועזית
zigdon 

  :שם נעורים
 --------------- 

  :פרטי לפני המלחמה או בתקופתהשם 
  וליאנה'ג

  בלועזית
guliana 

:                     מין
 נ   

  : תאריך לידה
1940 

  ):  מחוז, ישוב(מקום לידה 
 טריפולי

  בלועזית
tripoli 

  :ארץ לידה
 לוב

  :שם פרטי של האב
 יוסף זיגדון

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 פרטונה גבאי

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(הבעל /שם פרטי של האישה
 ----------------- 

  :  שם נעורים של האישה
 ----------------- 

  :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה 
 טריפולי

  בלועזית
tripoli 

  :ארץ המגורים
 לוב

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
 --------------- 

  : מקצוע לפני המלחמה
 ------------- 

  :  חבר בארגון או בתנועה
 ---------------- 

  ):    ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה 
 ).טריפולי(- לוב

  ?        אילו ומתי? האם היית בגטאות
 ---------------------------- 

 .Marsaplaza,sfaks?   אילו ומתי? האם היית במחנות

  :                                                                      מקום  השחרור
 ישראל

  :  תאריך השחרור
1944 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
   ------------------ 

  ? )ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
 טריפולי  

 : מחנות בדרך לארץ/מקומות
   ------------------ 

  :שנת עליה
 

29/1/1952 

  ):אם עלה בדרך הים(שם האנייה 
  

 "ארצה"  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר



 נא לכתוב בגוף ראשון:)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  
  .בתקופה של לפני המלחמה הייתי תינוקת ואין לי זיכרונות מאז

 
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

 ):אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; סייע באופן משמעותי להצלתך
  

את אבי גייסו למחנה ושם עבדו כולם  . מכיוון שהייתה לנו אזרחות צרפתית הגלו אותנו מטריפולי למחנה ריכוז בטוניסיה

  .הסבל היה רב והיה רעב כבד,העינויים היו רבים וגדולים,בעבודות פרך

  

ורבות שלא ניתן לתאר ובכל זאת המשיכו לעבוד כי מי שלא היה נשמע להוראות השוטר הגרמני במחלות קשות אנשים חלו 

  .היה נורה למוות

 
  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

ופירושו של דבר זה שהיינו צריכים להתחיל ,החיים היו קשים מאוד .וחזרתי לטריפוליבתום המלחמה שוחררתי ממחנה הריכוז 

  .את החיים מאפס וזה היה קשה מאוד

  

הסבל  .הם התחילו לבזוז אותנו וגם להרוג את היהודים,התחילו פגרומים מצד הערבים באזור 5שהייתי בת  1945בשנת 

  .עד עלייתנו ארצה,שנים 7או  6נמשך בערך 

 
  י על חייך  בארץ/ספרנא 

 ):'דורות המשך וכו/ משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

בלי פחדים מהערבים שבטריפולי סבלנו ,הרגשה של חופש,ההרגשה הייתה נפלאה,עלינו ארצה 12שאני בת  1952בשנת 

את כל שאר השכונה בזזו ,שרדה רק משפחה אחת של יהודים והיא משפחתנומכל השכונה שלנו בטריפולי  .מהם במשך שנים

  .שנים עבדתי בכל מיני עבודות הכרתי את בעלי והקמתי משפחה לתפארת 28במשך  .והרגו הערבים

  ).מהנדסים(שלושת ילדי משכילים ועובדים במקצוע שלמדו 

  

שנות  2000העם הזה סבל במשך .לאף אחד לרמוס אותנו לא לתת חלילה.אסור לנו לנו לעזוב את המדינה הזו:המסר שלי הוא

  .צריך לשמור על המדינה הזאת כבבת עינייכם  .ורצחו אותנו,השפילו,נפשו ביזו כאוותוכל עם עשה בנו ,גלות

  

  2014אפריל  ,ים –קריית , חיים ננקישווילי: ראיון

  

  

 


