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  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  ולאה ככינוי.) ז.בת(לילי  :שם פרטי  )לפני הנישואיןמנטין (מגנזי :שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

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

  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  מנטין

  בלועזית
mantin  

  :שם נעורים
  לאה

  :המלחמה או בתקופתהלפנישם פרטי 
  לאה

  בלועזית
Lea 

:                     מין
 נ   

  :תאריךלידה
גדול  בתש \1938

  שלפני פסח

  טריפולי):מחוז, ישוב(מקום לידה
  

 בלועזית
Tripoli 

  :ארץ לידה
  לוב

  :שם פרטישל האב
  ציון

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 שמחה נעים

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

  :  שם נעוריםשל האישה
 

  :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  טריפולי

  בלועזית
Tripoli 

  :ארץ המגורים
 לוב

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 5ילדה בת  

  :המלחמהמקצוע לפני 
-  

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  ):  ארץ, מחוז, ישוב(המלחמהמקומות מגורים בתקופת 
 זוארה> =בטריפולי 

 ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 מחנה ריכוז שבו ריכזו סודנים

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



 

אונייה מטריפולי לארץ הגענו  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  1949ב

  :עליה שנת
1949 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

 
למדתי שם  ,הייתי קטנה בבית ספר איטלקי .לזוג הורים, יחידה בזמן המלחמה ילדה: ילדות ילדה : טוס לפני המלחמהאסט

  .גדולה וילהגרנו ב. סופר גדול היה בעל, אבא עזר לקהילה, משפחה עשירה .)ים בארץכמו גן ילד( כמה כיתות 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבור או מסתב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

ואז הגיעה . אבא קנה הרבה סחורה כדי שיהיה למשפחה ולאנשים שהיו סביבנו] 1941 -  3הייתי בת  כשהתחילה המלחמה

זה היה כשרצחו , בפעם הראשונה שהרגשתי המלחמה הגיעה ).טריפולי(האיטלקים והנאצים רצו לכבוש את לוב , המלחמה

הלכנו לדודה ו, וכמה דברים רק אותי ,איתנו כלוםלא לקחנו , לאחר מכן המשפחה התקפלה .השכן מלמעלה, את השכנים שלנו

והגיעו שמעות שהגרמנים רוצים להגיע גם , ישבנו שם כמה זמן. קיבלו אותנו מאוד יפה).זוארה ברובע של יהודים-גרה ב(

  .לאזור הבית של הדודה

  

  ).אבאהיינו אני אמא ו. (היינו מחוץ לבית של הדודה והבנו שאין לאיפה ללכת) לא הכרנו אף אחד(לאיפה נלך  אמא אמרה

ובמהלך סיור בפרדס  .שמענו מטוסים וחיילים, בפרדס )אבא ובת(פגשנו משפחה. אבא אמר נלך לשם ,ראינו פרדסיםמסביב 

אבא אמר שנלך , תוך כדי השהות בבאר. פשוט לא היה כלום, שתייה , לא היה אוכל - חודשים 3מצאנו באר שבה שהיינו 

 והחליטו ללכת ,ביתחשבו שזה כנראה , אור גדולראו ו, לכו לחפש אוכלאבא עם הגבר של המשפחה השנייה ה .למצוא אוכל

  .ומצאו שם בית, כיוון האורל

  

  ."אנחנו יהודים: " ובסוף אמר, אבא חשב לשקר "?מי אתם " מהצד השני של הדלת שמעו קול , אבא והשכן דפקו בדלת

הם  .."אפשר לחם וחלב, עם שתי ילדות קטנות, אנחנו נמצאים בקרבת מקום: "אבא אמר "? מה אתה רוצה: " מהבית שמעו

  .יצאה אישה ואמרה שהיא תביא להם כל מה שהם ביקשו. היה בית של איטלקים, פתחו לאבא ולשכן את הבית

  

 בכל זאת אנחנו חיים בתוך באר ..סיפרו לאישה שם שהגרמנים יכולים למצוא אותנו,  ושוב פעם הלכו אל הבית, חזרו לבאר

". הם ישנו בלילה וילכו ביום, בתנאי אחד" אב המשפחה אמר  ?האם אפשר לישון אצלך, ]ושתי ילדות קטנותארבעה מבוגרים [

  .רק מקום לישון, לא רצינו לעשות בלאגן, לא ביקשנו אוכל, במקלט שם ישנו .הם הצילו אותנו, הגענו אליהם

  

, אבא החליט שזה לא פתרון .כדי שלא יגלו אותנו בעצים ודברים שמצאנו ביער הבארכיסינו את , חזרנו לבאר, השקם בבוקר

שיש בית כנסת של יהודים  הוא אמר, )הוא היה בחור טוב( אבא דיבר עם הבחור מהמשפחה השנייה  .מה ככה נלך יום יום

בבנו לא הסתו .)אבל היה פחד, אכלו ושתינו( אמרנו יהודים ונשארנו, הגענו לבית הכנסת שאלו אותנו מי אנחנו, במקום קרוב

  .רק היינו בבית כנסת, ברחובות

  

והתחבא  את המחבוא ועלה למקום מסתור למעלה אב בית הכנסת כיסה, בלילה היה לבעל בית הכנסת מערה שנכנסנו אליה

אנחנו היינו במחבוא והגרמנים  .ונכנסו למחבוא ולא יצאנו, פחדנו מאוד,היו שמועות שיגיעו גרמנים, כעבור כמה שבועות .גם

, אבל אנחנו לא זזנו דופקים על הקירות, שמעתי אותם צועדים על האבנים הגרמנים נקשו על אבני הבית כנסת .הגיעו

איפה ( בית הכנסת אולי בחצר, אולי לא בתוך בית הכנסת, סתבר שהיה אדם בעיירה שסיפר שישנם יהודיםה .והגרמנים הלכו

שמעתי :" אחד הגרמנים שהגיעו אמר .לחצר של בית הכנסתהגיעו כמה גרמנים , בערב התחבאנו כרגיל .)שאני התחבאתי

  "אני שומע שיש פה אנשים: " הראשון אמר "אין פה אף אחד: " הגרמני השני אמר "שמעתי שפה יש יהודים, אחד מהם אומר



 

. קלט גדולהיה שם מ, עיר אחרת ליד טריפולי,ברחנו למקום אחר .הם לא גילו אותנו, שהיה לנו מזל גדול, אני אמרתי לעצמי

  .1949ושם היינו עד , לקחו איתי בידיים הייתי ילדה קטנה, הלכנו ברגל

  

סיפרה  שלי אמא, )מחנה של סודנים(לכן כדאי ללכת למחנה , בזמן המלחמה הבנו שלא כדאי להיות קרוב לבית הכנסת

בלילה הם , ו סיורים רק בלילהבגלל שהי, בלילה מתחבאים .התפרסנו ברחבי המחנה - בלילה היהודים ינושהסודנים שמרו על

, אמא פחדה עליי, חלק חלו התעלפו, במחנה היינו תקופה .רוצים לרצוח -באים בלילה ועושים פשיטות , יודעים איפה יש יהודים

  .אבל בלי תינוקות, הרבה עם ילדים. איש 400, היינו הרבה במחנה .אמא מספרת שלקחו אותי לבית החולים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  

  . אבא אמר תודה -למשפחה האיטלקית ולאיש הבית כנסת: אנשים שעזרו והצילו אותנוכשנגמרה המלחמה אבא הלך ל

הייתי במחנה , יה ארצהמסוף המלחמה עד העלי .בין סוף המלחמה עד לעלייה לארץ ,אחותי הראשונה נולדה בדיוק בזמן הזה

  .איפה שהתחבאתי בזמן המלחמה -

  

 אבא רשם את המשחה שלנו ונבחרנו להכנס - אבא שלי ראה שיש משרד שבו אפשר להירשם להגרלה לעלות לארץ ישראל 

במהלך השיטעלו , בנו שנתבעחש, היו המון גלים בשיט ודהשיט באנייה היה מפחיד מא .הייעלינו ארצה באנאז  1949בשנת 

אנחנו נשארנו  ,הייתי קטנה, תיאמא אמרה שאי אפשר לרדת לים אי .לקחת חגורות הצלה ולרדת לים ואמרוברמקול בכריזה 

  .איש 600אנשים  היינו המוןבאנייה  .לארץ בשלוםבסוף הגענו –נייה בא

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  

, זה שולחן" הגיע בחור מהקיבוץ ולימד אותנו, לא ידענו עברית "עתלית"ה ומשם לאוהלים מחנה המעפילים הגענו לשער העליי

הקימו לנו צריף . אחיות 4נולדו לי , אחרי שהגענו לארץ .אפילו" 'ב' א"הביא לנו ספרים אבל לא ידענו כלום לא , .."זה כיסא

  .ספרים נתנו לנו. ולאט לאט התחלנו ללמוד, ידענו עברית לא. מורה מהקיבוץ -ולמדנו שם 

  

היינו שם אולי שנה אולי קצת , צה שנשאר בבית עוליםאבא לא ר - חילקו לנו שם אוכל בתלושים , עולים מחנה(אחרי עתלית 

 18אבל צריך  16הייתי ב(סמכת ורציתי ללמוד להיות אחות מ. כיתות 8 למדתי, ושם היה בית ספר, יית חייםלקרהגענו  .)יותר

אהבתי את , עבדתי בסוף במפעל זכוכיתאז בסוף  .אבא לא הסכים, ואז תתקבלי 18אם תגידי שאת בת שי אמרו ל .)מינימום

 ,חפפתי אנשים חדשים. נהייתי אחראית ומנהלת, בתי את זהההיה לי ראש וא, בקבוקים מבחנות - העבודה עם מכונות גדולות 

  .מאוד אהבתי את העבודה

  

אבא אומר שויקטור בחור  -הם היו שכנים , היה חבר של אבא שלי, )קרוי על שמו שלי הנכד(ויקטור , אחר כך פגשתי את בעלי

בתקופה  ,ושם גרנובכפר סירקין , התחתנו 19בגיל כשהייתי  .שתי בנות ובןגידלנו  התחתנתי עם בעלי .בסוף התחתנוו טוב

בעלי היה קבלן , לבת ים עברנואחר כך  .20הילד הראשון כשהייתי בת . זאת נולדו לי שני בנים ובת בהמשך עוד שתי בנות

נינים  4נכדים ו 13 יש לי היום .וואנחנו עברנו לדירה של ,גיסי קנה דירה במקום אחר.לכן עברנו לבת יםוזור בת ים משנה בא

  .כולם גרים קרוב אלי, שגרים סביבה

  

הרגע הכי זכור לי מתקופת המלחמה הוא הבאר שהיינו בה  .בארץ המלחמהנפגשו עם ההורים אחרי , החברים מהמלחמה

  .סבלנו בשקט. הורידו אותי עם אמא קשורה בחבל, אמרו לי לא לצעוק ולשבת בשקט, חמהמלב

  

  2014מאי  ,ים –בת ,  בסקי'אסף הכט ואורן דומצ: ראיון

 


