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  םיושם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  גואטה
  :שם פרטי

  אברהם

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
         ואטהג                                   

                                              בלועזית
  

Gueta 
  :איתו נולדתישם פרטי 

           אברהם                                           

   בלועזית
              Avraham                              

:                     מין
  ז   

   :לידה שנת
1932  

 
  טריפולי:  עיר לידה

                                                              
  לוב  :ארץ לידה                                         Tripoli       בלועזית

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  ניסים גואטה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 סמינה חלפון

                                                :     לפני המלחמה בועמקום מגורים ק

  טריפולי            

   בלועזית
                                         

  :ארץ המגורים
 

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

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, רסנדל, תלמיד(

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

  גריאן, זאוויה- א ,עמרוס  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                       )שם העיר או האזור ושם הארץ(

   בלועזית       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                             

  בלועזית                                                                                                                 ציין את שמו, כוזבמידה והיית במחנה עבודה או מחנה רי
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  ורתאריך השחר
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  



 

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

  
1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  הרצל

  י על קורותיך לפני המלחמה /פראנא ס

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
.  

  

  
ימי . היינו באים אחד אל השני והולכים יחד לים. בתור ילד הייתי יוצא לרחוב בשכונה ופוגש את החברים שגרו בסמוך אלינו

לך לבית כנסת גם אבא היה הו. שישי בבית היו ימים שאמא הייתה מבשלת תוך הקפדה על כשרות ואבא הולך לבית הכנסת

, אני זוכר שבשבתות אם היו תופסים מישהו מעשן .בחגים אירחנו דודים. ערבית ושחרית,לתפילת מנחה, בשאר ימות השבוע

  !היו עושים עלו חרם

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתים פעילות ותפקיד, 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
  

  
פתאום הגיעו מטוסים מעלינו והתחילו . זה היה ביום שבת. ביום שהתחילה המלחמה הייתי עם בנות משפחה בכיכר בעיר

. לקחה אותי והתחילה לרוץ איתי, שהייתה גם כן בכיכר, סבתא שלי. 14:00התחילה בערך בשעה  ההפצצה !להפציץ את העיר

שלנו והתחבאנו יחד עם ההורים לכנו לבית סבתא ואני ה !באותו שלב  אני עוד לא הבנתי מה קורה מסביבי. היא מאוד פחדה

ואנשים שמתו בכל  מרחובות שלמים שנמחקו מרעש ההפצצות ההורים שלי נלחצו מאוד. במקלט של השכן שלי שהיה גם יהודי

לכן . אני פחדתי מאוד שפצצה תיפול עלינו כי אז אף אחד לא יצא חי!  מ וחצי"באורך קהיה מקלט לכל העיר ! מקום בעיר

ואבוא למקלט שכל העיר מהמקום מחבוא  אצא אבא שלי נתן לי מכות שאני. החלטתי לברוח מהמקלט ולהתחבא במקום אחר

  .באה אליו

  

הכפר , אבל באורח פלא !מ מהעיר טריפולי שהופצצה"ק 4שזה בסך הכל , וסרמעלכשבחרו לברוח איתנו עשו צעד מוזר הוריי  

שלושה וגרנו -מוס היינו במשך שבועיים'בכ.הפציץ בעיקר את הנמל של טריפולייכול להיות בגלל שהגרמנים רצו ל .לא הופצץ

אבא . שהינו כמעט שנהשם , ולכן ברחנו לזאוויה המופצצת לטריפולימדי ההורים פחדו שאנחנו קרובים  . בבית של יהודים

 בסוף שבוע אבא היה מגיע. בסנדלרייה שלו יחד עם פועלים יהודים שחלקם ברחו וחלקם נשארו בעירבטריפולי ד ועבהמשיך ל

חותי בת בי ובא, טיפלה בנואמא  .ביום ראשוןוחזר לטריפולי  "בורזה"בסלסלת קש ששם בעיקר לחם , לזאוויה עם אוכל

   .השנתיים

  

בגריאן נכנסתי למסגרת  .הררית שיכולנו לראות ממנה את ההפצצות על לובעיר , לגריאן זאוויה עברנו-התקופה באאחר ל

הוא נתן . טריפולי ועבד בגריאן בתור סנדלר עזב את בשלב הזהאבא שלי . בחדר עם מורה שלימד אותנו לקרוא תורה לימודית 

אני וחבריי ! וללא היה מה לאכ, המצב היה קשה בגריאן.  בבית המשיכה לטפל בנוטלקים ואמא לתושבים האישירות בעיקר 

אבל לא הייתה לנו , המקומיים היו רואים אותנו וצועקים עלינו. בשדותושיבולים נמוכים חרובים  קטפנו. נאלצנו לחפש אוכל

והוא  "קושירייה"וד בבית חרושת לנעליים  בשם בתקופה הזאת הגרמנים תפסו את אבא שלי ושלחו אותו לעב !ברירה אחרת

התאחדנו איתו . הגרמנים שחררו את אבי והוא חזר לטריפולי, לאחר כמה חודשים, בשלב מסוים. הוחזק שם מספר חודשים

  .שהיה בעצם חדר אחד, באותו בית בטריפולי

  

  

  

  



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, יתההב תךהשחרור וחזר(

  
  

ש את הסנדלרייה שלו ואני התחלתי ללמוד בכיתה דאבא פתח מח, המשפחה המורחבת חזרה לטריפולי, לאחר תום המלחמה

לדעתי זה בגלל התעוררות . יהודים בטריפולילרדוף אחרי הההערבים התחילו  1945- ב . בבית ספר איטלקי' עד כיתה ד' א

היו . ל היהודיםש" גטו"טרוריסטים להיכנס ל והם לא נתנו לערביםבשכונה של יהודים  חיינו .אל למדינה משלהםישרהיהודים ב

   .צחו אותוכי אז ר, אבל זה עדיין היה מצב מאוד מסוכן למי שהלך בודד ברחוב. זורקים עליהם חומרי נפץ מהגגות שלנו

  

אז הגיע שליח בשם יצחק רפאל כדי להעלות אותנו . 48ם אבא עד שנת יצאתי לעבוד ע, ס"שנות לימוד בבי 4אחרי שסיימתי 

בתקופה הזאת של קום המדינה הייתי בתנועת נוער ואמרו לנו בתנועה שמי שרוצה לעלות שיגש לבצע את כל הבדיקות . ארצה

אלא , תה לי ברירהלא היי! הוא רצה שאמשיך לעבוד איתו! אבא שלי לא רצה לשמוע על זה שאעלה לארץ. הדרושות לשם כך

, בגלל שהייתי צריך שהוא יחתום על אישור עלייה ואבא לא ידע קרוא וכתוב. לשקר לו ולעשות את הבדיקות מבלי אישורו

לאחר שאבא חתם לא במודע על . ניצלתי את העניין לטובתי וגרמתי לו לחתום על אישור העלייה במסווה של תעודת בית ספר

, כשהתחילו נערים ונערות לעלות לאונייה באחד מהימים לתחילת העלייה. ן עליה מתנועת הנוערקיבלתי רישיו, אישור העלייה

הגיב בבכי אבא  .באותו רגע גיליתי לו שאני כן עולה לארץ ".אתה לא תעלה איתם? את כל הילדים אתה רואה"אבא שלי אמר 

בדרך " הרצל"הייתי על אוניית , 1949שנת למחרת בתקופת החגים של חודש תשרי ב. אבל הוא התעשת והכין לי מזוודה

  .ממחלת ים ילדים על האונייה וסבלנו 300-ינו כהי. מנמל טריפולי לנמל חיפה, כשבוע ההפלגה ערכה. לישראל

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

אני . לכל מיני מקומות את הנעריםהתחילו לחלק , אחרי כמה ימים .לנו אוכלנתנו שם . ליד חיפה "שער העליה"הגענו למחנה 

ואני " בית ליד"לבית העולים הם הועברו . עלייתי כחצי שנה אחרי ,שם הייתי עד שההורים באו, יית בן שמןהלכתי לפנימ

! רק אוהליםבו היו ש למושב יציץ אותנו שלחו. למקומות שוניםהתחילו לחלק אותנו " בית ליד"מבית העולים  .הצטרפתי אליהם

המשיך לעבוד בתור סנדלר , אבא שהביא איתו סחורה מטריפולי. משפחה וכך התחלתי לעבוד באדמהחילקו אדמה לכל ביציץ 

במסגרת עליית , הכרתי בחוץ לארץעוד את ניצה אשתי  .אבא ואני עבדנו כסנדלרים בקיבוץ נען, בנוסף. וגם עבד באדמה

הייתה רק עם החתונה עצמה אך בעקרון  9.4.52 תאריךהתחתנו ב. ציץיה במושב יתהיבינינו ההיכרות האמיתית אבל , הנוער

עברתי ליפו ביחד עם , בלית ברירה .יותר עבודהאבא רצה לעזוב למקום שיש בו אז ' 53ביציץ עד שנת המשכנו לגור  . כוס יין

את ניצה אם היא רוצה ללכת  שאלתי. מגורים במושביםעל  ,"מעיר לכפר" שמעתי פרסומת ברדיו ,בזמן שהיינו ביפו. משפחתי

  .למושב והיא ענתה שכן

  

. יה החדשהמסמבחרתי את . שם נתנו לי לבחור איפה אני רוצה לגור מתוך רשימת המושבים ,ביום שישי לסוכנות ניגשתי, וכך

, כשהגענו למושב .כדי להעמיס חפצים ולנסוע למושב, חיכתה ליד הבית שהתגוררתי בו ביפומשאית , ביום ראשון ,לאחר יומיים

לא היה כסף ,היינו עם שני ילדים קטנים ! החיים מעתה והלאה היו קשים מאוד. גורנתנו לנו לבחור באיזה בית אנחנו רוצים ל

, הסוכנותאלי למשק עובד של כשבא  ,לאחר מכן.פרה, חמור, עגלה מהסוכנות נתנו לנו' 56-'55בשנת . האוכל היה בהקצבהו

רציתי לשלם לו ". אלף לירות 14"הבחור מהסוכנות אמר ? ב לשלם על כל מה שקיבלתי מהסוכנותשאלתי אותו כמה אני חיי

  ..את מה שנתנובטיפשותי החזרתי אבל אני ". וינט'זה מתנה מהסוכנות וג? השתגעת"האיש הזה אמר . מיד ולא להישאר בחוב

, יום יום הייתי נוסע עם העגלה והחמור למחסן של תנובה במושב. בתקופה הזו היה ייבול מדהים והתחלתי לשווק לתנובה

לכן , הייתי חייב לפרנס את המשפחה. זה קרה לעוד חקלאים אצלנו! ולא ראיתי אגורה אחת עד היום רתתוצשיווקתי להם 

הם הציעו שבמקום . לא היה כסף לשלם לי אחרי שלושה חודשיםאך לחפץ חיים , בתור סנדלר במשך שנה וחציעבדתי גם 

השתפר , ככל שהזמן חלף...להם על הסחורה שלקחתיאני הייתי חייב , באיזשהו שלב. תרנגולות, עגל, עופות משכורת אקח

והם כולם  נינים 29, נכדים 37,  דיםיל 11יש לנו  . מכרתי את התוצרת של המשק וקניתי משקים נוספים במושב, מצבי הכלכלי

  !מסודרים תודה לאל
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