
 

" ְלדֹורֹות"
                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל 

 ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול  
 

. איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

 *8840  פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית infovatikim@pmo.gov.il:  ל"      את השאלון המלא נא לשלוח לדוא

 .      נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר

 02-5605034:  בפקסאו  49003 פתח תקווה 10437. ד.ת:       יש לשלוח את הנספח בדואר

 .ל בצמוד לשאלון" ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא

 שם משפחה ושם פרטי כיום
 ניאנו'רג:שם משפחה

 
     חלפו:שם פרטי

 

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה 

 אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

:           איתו נולדתישם משפחה 
 ניאנו'רג

 בלועזית
Ragianou 

 

 בלועזית     חלפו:איתו נולדתישם פרטי 
 

:                      מין
 זכר

: לידהשנת 
1929 

 

 טריפולי:  עיר לידה
 

     לוב:ארץ לידה TRIPOLI: בלועזית

     גבריאל :של האב ושם משפחה שם פרטי
 

 ZORA   זורה  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

 40טריפולי אלדרי :    מקום מגורים קבועלפני המלחמה
 

   ALDARI 40 בלועזית
 

    לוב:ארץ המגורים
 

 :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה
 

 :המלחמהמקצוע לפני 
 

 : או בתנועהחבר בארגון
 

 40אלדרי ' רח. טריפולי:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 (שם העיר או האזור ושם הארץ)

 בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 

 בלועזית ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
 

 :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

 :  תאריך השחרור
 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 (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
 גלילה
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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

: )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)
 

 נא לכתוב בגוף ראשון
 

 . לפי הידוע לי משפחתי חיה בטריפולי מזה דורות רבים

 .אני הכרתי את סבא ויקטור וסבתא גרסיה מהצד של אבא ואת סבא חלפו וסבתא זליה מהצד של אימא

האימא החורגת שלי לא אהבה . כשהייתי בן ששה חודשים נפטרה אמי ואבא התחתן בשנית. במשפחה היינו שני בנים ובת

דודתי  הגיעה הביתה ומצאה אותי על הרצפה והחליטה ,לפי מה שסיפרו לי. אבל לא להרבה זמן, אותי ולכן סבתי טיפלה בי

 .כך גדלתי לסירוגין בין שני הבתים. לקחת אותי אליה ולטפל בי

 .לאבי הייתה אזרחות בריטית ועם אשתו השנייה נולדו לו עוד שלושה בנים

 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)
(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדותבריחהב
 

 
 .  הגיעו הגרמנים לטריפולי ואספו את כל האזרחים הצרפתים והבריטים למחנה ריכוז ברגן בלזן בגרמניה1940בשנת 

השכנים אמרו שהגרמנים שלחו אותם . כשבאתי לבקר את אבי מצאתי בית ריק. באותו זמן הייתי בן עשר וגרתי אצל דודתי

מצאתי את . באותו היום נודע לי שדודתי פחדה מהגרמנים וברחה עם בעלה לעיירה קטנה במרחק כמה קילומטרים. לגרמניה

הם הפיצו ברכבות וברחובות . אך עם פחד גדול מהגרמנים, בלי כסף ובלי אוכל, בלי בגדים, בלי בית, בלי הורים. עצמי לבד

 . תמונות של מבוקשים וראיתי את התמונה שלי בין התמונות

ישנתי ברחובות . אותם בגדים קרועים והיה מאוד קרעם נשארתי , חיפשתי אוכל בפחי אשפה. חייתי בפחד במשך זמן מסוים

אחרי . לא ידעתי היכן ההורים שלי וחיפשתי אותם.  לי לבכותמיםגורהזיכרונות קשה לזכור את הזמן הזה ו. ובחדרי מדרגות

.  כמה זמן הדודה שלחה את בעלה לחפש אחרי ולהביא אותי לביתה יחד עם עוד חמישה אחיינים והיא גידלה אותנו

אם לא תעבוד לא – הוא אמר לי .  העסיק אותי בכל מיני עבודות לא מתאימות לגילי אך לא היתה לי ברירהדודתיהבעל של 

 .תאכל

דודי לקח את כל המזון הזה . כאזרח בריטי קיבלתי כל חודש מזון מספיק לחודש ימים.  כבשו הבריטים את לוב1943בשנת 

 .ומכר אותו בשוק השחור

הורי שמחו מאוד לראות אותי . למרות שיכלו לנסוע לכל מקום הם העדיפו לחזור ולחפש אותי. בסוף המלחמה חזרו הוריי ללוב

כדי להגן , שאלתי למה הם השאירו אותי לבד ואבא ענה לי שהגרמנים שאלו אותו איפה אני והוא אמר להם שאני מת. בחיים

למרות שנהגו , הורי סיפרו שלסבתי היה חום גבוה אך למזלה בכל פעם החום ירד לבד ולכן השאירו אותה הגרמנים בחיים. עלי

 .להרוג את כל מי שהיה לו חום גבוה

 

 

 



 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר
 :(עליה/ העפלה,  אחרי המלחמהחייך,  הביתהתךהשחרור וחזר)
 

 .הייתי בן שלוש עשרה כאשר כבשו הבריטים את לוב ונשארתי לגור אצל הדודה עד סוף המלחמה

 אנשים ויצאנו 48, נכנסו לסירת דייגים.  עם קום המדינה התחלתי לתכנן את עלייתי ארצה בצורה בלתי לגאלית1948בשנת 

 .לדרך במוצאי שבת אך הבריטים תפסו אותנו  והחזירו אותנו לחוף

ההכנה נמשכה , לבסוף הצלחנו לצאת מלוב והגענו לעיר סרגוסה באיטליה שם התחלנו להתכונן לקראת המלחמה בארץ

האוכל לא היה מספיק באותה התקופה וכל . השליחים לימדו אותנו להשתמש בנשק וגם לימדו אותנו עברית. שלושה חודשים

 . אחד חיפש גם לעבוד למחייתו כדי להתקיים

 

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

(: לדורות הבאים
 

 
שם שרתתי כשנתיים בסדיר ואחר כך , 55 ואחר כך עברתי לגדוד 51השתתפתי בקרבות בגדוד . הגענו לארץ ישר למלחמה

. 55במילואים עד גיל 

. עבדתי בכמה מקומות עד הפנסיה. אחרי השרות הסדיר בצבא למדתי ברזלנות בניין

. נולדו לנו ארבעה ילדים. התחתנו וגרנו בנתניה,  הכרתי את דינה ארביב1956בשנת 

. העבודה שלי לא היתה קבועה. דינה עזרה לי בפרנסת המשפחה

: עכשיו יש לנו משפחה יפה וכל הילדים נשואים

. ן בדורה ויש לה חמישה ילדים"הבת זיוה אחות מוסמכת ועובדת במלב

. הבת פנינה היא מורה בתיכון ויש לה שלושה ילדים

. הבן שאול סגן מנהל בסופרגז ויש לו ארבעה ילדים

. נסענו לבקר אותה פעם אחת. הבת הדס גרה בארצות הברית ויש לה שלושה ילדים

היה מאוד מרגש וחשבתי על ההורים שלי הביקור . שבוע ימים עד לגרמניה ובקרנו במחנה השמדהבמשך  הפלגנו 1984בשנת 

 .  בתקופת המלחמהשהיו במחנה ריכוז

 

 

 ולייט יהודה'ג, סממה אתרוג: שם המראיין

  02/2013: תאריך ראיון

 


