
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  עמנואל :שם פרטי  ענתי :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  GNANGNATTI                |                  נואניאנטו :המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

  בלועזיתשם פרטי לפני                                                            תאריך:      מין
 14|05|1930: לידה נ / ז     EMANUELE                                     |עמנואל: המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתלידה                                                               מקום 
  FIRENZE                                                  |פירנצה): מחוז, ישוב(

 איטליה :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 אלזה קסטלנאובו :נעורים של האם  הוגו  :של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע    :ארץ המגורים
  לפני המלחמה                    

 איטליה       FIRENZE                                           |פירנצה):     מחוז, ישוב(
  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון

  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה
                             מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                      

                                                                       טוסקנה):      ארץ, מחוז, ישוב(
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                  :                                        מקום  השחרור

 
_|_ _|_ _תאריך השחרור  

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
   פירנצה?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1945: העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: דרךציוני (

 .היינו ארבעה אחים הקטן נולד בתקופת המלחמה. לאבי היה משרד לארכיטקטורה. היינו משפחה עמידה גרנו בוילה קטנה בפירנצה

הייתה לנו דירת קיט ביקיאנטו שאליה היינו הולכים בחופשות . לבית ספר ציבורי בפירנצההלכנו , הייתה לנו אומנת שטיפלה בנו
  . ובקיץ

בפסח היינו מארחים . היינו הולכים לתפילות בבית הכנסת ביום כיפור ובחגים. היה לנו מנהג קבוע לאכול אצל סבתא בימי ראשון
  .אורחים רבים

  .לנו ידידים רבים חלקם יהודים וחלקם לא יהודיםהיו . המשפחה המורחבת גרה באזור שגרנו בו

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

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

 לקחו לנו את הרדיו ואסרו עלינו . רשמו אותנו כיהודים והתחילו להטיל עליו ועל שאר היהודים באזורנו סנקציות1938בשנת 
  . היינו לחתום במשטרה כל ערב. אבא נאלץ למכור את המשרד שלו במחיר נמוך בהרבה מערכו. להעסיק עובדי משק בית

אחרי שהיא דיברה עם המורה היא ביקשה ממנו להגיד שלום לחברים כי אני לא נשאר . באחד הימים קראו לאמא לבית הספר שלי
  .היה לי מאוד קשה עם זה, ריותר בבית הספ

  . איטליה, החיים נעשו יותר ויותר קשים בפירנצה וההורים החליטו לעבור לדירת הקיץ שבקמפולי

פעם אחת הגיע השוטר בבגדים אזרחיים ואמר לנו , מפרוץ המלחמה המשטרה הייתה בודקת כל פעם שאנחנו נמצאים בדירה שלנו
היה . לקחנו מה שיכלנו ויצאנו ליער אמא לקחה עליה את שני אחי הקטנים וברחנו. ת הסגרלברוח כי הולכים להכניס אותנו למחנו

  .גשם ואני איבדתי את נעל שלי בבוץ ונאלצתי ללכת ביערות במשך חודש ללא נעל
. םכך ברחנו ממקום למקום במשך שנתיי. נשארנו שם שני לילות והמשכנו להרים, מצאנו מסתור בסוכת ציידים באחד היערות

עם מעט הכסף שאבא הביא קנינו תלושי מזון מרעבנו , עם מעט הכסף שאבא הביא קנינו תלושי מזון מרעבנו ללחם, רעבנו ללחם
, עם מעט הכסף שאבא הביא קנינו תלושי מזון מרעבנו ללחם, עם מעט הכסף שאבא הביא קנינו תלושי מזון מרעבנו ללחם, ללחם

עם מעט הכסף שאבא הביא קנינו תלושי מזון מאיכרים שגרו ביערות ,  מזון מרעבנו ללחםעם מעט הכסף שאבא הביא קנינו תלושי
  . מכוון שלא נכנסנו לכפרים

אך אחרי , הכומר נתן לנו לגור בבית שייך ששייך לו, בשלב מסויים הגענו לכפר והצגנו את עצמנו כלא יהודים שברחו מההפצצות
ג " ק5לקחנו איתנו שק קמח וקופסה של . גשנו לא  בטוחים אז ברחנו למערה ביערתקופה קצרה ראינו חיילים נאצים בכפר והר

  .סרדינים וחיינו מזה כולנו במשך חודש
שמענו את הרעש של התותחים מתקרב בכל . באותה תקופה האנגלים התחילו לגבור על הגרמנים והתחילו לכבוש חלקים מאיטליה

  . שלנו ולבסוף האזור נכבש והמלחמה התקדמה הלאהיום והפגזים משני הכוונים עברו מעל הראש 
בזמן ההפצצות הללו סבתי נפטרה העברנו אותה לבית הקברות בסיינה ובשלב מאוחר יותר אחרי  המלחמה היא נקברה בבית 

  .הקברות היהודי בפירנצה
לתי לכתוב סיפורים קצרים כדי שנכפה עלי התח" חופש"ספר כמו כל הילדים אבל בעקבות ה-במהלך התקופה הזו לא למדתי בבית

של אנשים הרוגים בעיקר פרטיזנים שנלחמו ביערות לברוח מהמציאות האיומה שבה היינו ומהלכה נחשפתי למראות קשים מאוד 
  . הללו

  

  

  

  

  



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

ההלם היה גדול . הבית שלנו נבזז לחלוטין והיה במצב שלא ניתן היה להמשיך לגור בו. לאחר שהמלחמה נגמרה חזרנו לפירנצה
  . לאחר שגילינו שמשפחתנו המורחבת והחברים לא שרדו והושמדו כמעט כליל ואנחנו ניצלנו בנס

כעבור מספר חודשים קיבלנו אישור לעלות .  בפירנצה ושהם רוצים לעלות ארצהההורים החליטו שהם לא רוצים להמשיך לגור
  .בעזרת חיילים יהודים ששרתו בצבא הבריטי

  

  

  

  

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

אותי שלחו לקיבוץ . ההורים לקחו הלוואות ורכשו דירה בקרית מטלון. תארחנו אצל חברים כמה חודשיםהגענו לעתלית באוניה וה
באותה תקופה חליתי וקיבלתי דלקת כליות ולכן שלחו . 15עבדתי שם בנגריה ובאיסוף פירות בגיל , מרחביה של השומר הצעיר

  .אותי חזרה להורים בקרית מטלון
בכל תקופת המלחמה לא . אמא עבדה ונשארה בארץ ואני ואחיי נשארנו איתה, יט לחזור לאיטליהאבי לא מצא עבודה בארץ והחל

 החלטתי שאני רוצה לסיים בגרות 17בגיל .  שנים ולמרות העבודה בנגרות הרגשתי שאין לי עתיד6למדתי במשך תקופה של 
  . וללמוד באוניברסיטה

עברתי את הבגרויות .  שלי והתחלתי להשלים את הפערים וללמוד לבגרויותגרתי אצל דודה, חזרתי לאיטליה כדי להשלים בגרות
  .בהצלחה ונרשמתי לאוניברסיטה ברומא לאחר שנה וחצי של לימודים

החלטתי . באותה תקופה המנדט הבריטי בארץ עמד להסתיים והמצב געש כאשר צבאות ערב איימו להרוס את היישוב היהודי בארץ
  . וגוייסתי מיד כשהגעתי18גיל  ב1948לחזור לארץ בשנת 

הייתי . באחת הנסיעות פגע צרור ברכב ונפצעתי ברגל. שרתתי כנהג והתפקיד שלי היה להביא מים לעמדות שנמצאות בלחימה
  ).  צריפין(בבית החולים ולאחר שהחלמתי נשלחתי לטפל בעניני תרבות בבסיס סרפן 

התחלתי לעבוד כשוער בבית מלון .  לירות בלבד שקיבלתי מהצבא14ם עם לאחר המלחמה החלטתי ללכת ללמוד ועליתי לירושלי
  . כ ארכיאולוגיה"ובמשך היום למדתי באוניברסיטה גיאוגרפיה ואח, בלילות

קיבלתי מלגה נוספת ונסעתי . המשכתי ללימודי דוקטורט בסורבון שבצרפת, סיימתי לימודי תואר ראשון ושני באוניברסיטה
  .ימודי תואר שני במדעי החברה וחזרתי לסיים את הדוקטורט בפריזב לל"להרווארד בארה

  .אביב-קיבלתי פרופסורה מאוניברסיטת תל, לאחר סיום הלימודים הוזמנתי לארץ להיות מרצה באוניברסיטה העברית

  . שפות ברחבי העולם24-  ספרים שהתפרסמו ב80-באותה תקופה הקמתי מכון מחקר באיטליה וכתבתי כ

 .יש לי פרויקט מחקר בנגב ופרויקטים נוספים בעולם ואני עדין עומד בראש המכון שהקמתי באיטליה, ל" עובד בארץ ובחוכיום אני
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