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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  לגזיאל
  :שם פרטי

  סהימ

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  דעדוש

 בלועזית
  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  מיסה

  בלועזית
 

:                     מין
 נקבה

  :לידהשנת
  

1934 
  זאוייה:  עיר לידה

  

 לוב :ארץ לידה בלועזית

  חיים דעדוש :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  חיריהלגזיאל:שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  זאוייה לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  בלועזית
 

  לוב :ארץ המגורים
 

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

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

 בלועזית  ציין את שמו, במחנה עבודה או מחנה ריכוזבמידה והיית 
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  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, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 

  

1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

   קוממיות

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון
  

  .ואחותי הקטנה זוהרה, אני, אחי הגדול מיכאל . אחים 3היינו . בעיר בשם זאוייה בלוב 1934- נולדתי ב

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, או במסתורהאנשים שהיו בסביבתך בגטו ,או בהתנגדות בריחהב
  
  

, הם פחדו מאוד, אבי סיפר לי שבתקופת המלחמה הם ברחו למערות .הייתי ילדה קטנה בתקופת המלחמה ואיני זוכרת דבר

  .הם נאלצו לעשות טקס פידיון בן בכור במערות

  

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

לאבי הייתה חנות למשקאות חריפים ואימי . בזאוייה הייתה קהילה יהודית דתית גדולה ויחסינו עם הערבים היו מאוד טובים

ועם דודתי  ל"ל  ואסתר דעדוש ז"שלום דעדוש ז, סבי וסבתי מצד אבי היה לנו בית גדול וגרנו עם. הייתה עקרת בית

עזרנו ותפרנו , בבית שיחקנו. אני למדתי לבד לקרוא ולכתוב, י ואני לא הלכנו לבית ספר היינו בבית אבליאח. ומשפחתה

 1945-ב. שמן והיה לנו מאוד טוב, שעורה, אבי היה מביא הרבה בדים, זו הייתה תקופה מאוד טובה. לערבים שהיו באים

  . ינו הדודים שלי ברחו אלינוהערבים התחילו בפרעות בשכונה על יד

  

סבי היה נגר ובנה דלתות מאוד חזקות הערבים לא הצליחו לפרוץ ואבי אמר להם שיפתח רק . אז הם הגיעו אלינו לבית

אני . לאימא חתכו את הורידים בידיים ואת אבי דקרו, כשהוא פתח את הדלת הם נכנסו לבית ורצחו את סבי וסבתי. כשיפסיקו

ביום למחרת גילינו שאחותי נפצעה ופונתה לבית . עם דודתי ברחנו לבית של שכנה ערבייה שם התחבאנו נפצעתי בראשי ויחד

ניסים הלאל  ואביו ל"חברון הלאל ז, בן דודי. י כך שהתחזה למת"דקרו אותו בסכין והוא ניצל ע, את אחי מצאו במאפייה. הרב

פינו אותנו לבית החולים בעיר בעגלות וגם כשפינו אותנו  .ל"ז' אג'גם בנה של שכנתי נהרג שמו היה ניסים חג .נהרגו ל"ז

  . אני השתחררתי ראשונה ועברתי לבית דודתי. הערבים המשיכו לזרוק עלינו אבנים

  

חודשים אבי התחתן  7-8כעבור . אחותי ואחי השתחררו ויחד עם אבי גרנו בבית דודתי. אימי נפטרה מספר ימים אחרי כן

  .אחי התחתן ועלה לישראל דרך תנועת נוער. שלנו בשנית וחזרנו לגור בבית
  

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

  ):לדורות הבאים
  
  

בזמן ההפלגה . קראה קוממיותיה שנעם האונ 1950-בי עם משפחתו החדשה עלינו לארץ באני אחותי וא 16כשהייתי בת 

הגענו לחיפה וכשירדנו מהאוניות ריססו אותנו וקיבלנו . הקיאו המוןוהיה מאוד צפוף וכולם מאוד סבלו אני זוכרת ש הבאוני

הייתה אווירה מאוד טובה אני זוכרת . שנה וחצי- גרנו שם באוהלים במשך שנה. נסענו לבית ליד שם שהו אחי ומשפחתו. חיסון



 

גם שם . לאחר מכן עברנו ליישוב עלמה. היה לנו ארוחות בוקר והיינו עומדים בתור לקבל סדינים נקיים. יה טובהאת זה כחוו

שם הכרתי את בעלי שהיה . הגברים עסקו בבניית היישוב .הכנו שמן, תאנים, קטפנו זיתים. אני עבדתי בקטיףוגרנו באוהלים 

הוא עבד בחברת משקמים שם הוא היה מנהל עבודה של אנשים עם   .ויחד איתו עברתי לצפת 1952-התחתנו ב. תיבן דוד

ילדים מאוד פחדתי לתת להם אישור לצאת לטיולים בזמן המלחמות וכששמעתי על  11נולדו לנו . מוגבלויות ואני עקרת בית

הייתה זו  אחת מבנותיי נפצעה קשה בפיגוע במעלות וביתי השנייה. מחבלים בגלל שידעתי מה הערבים מסוגלים לעשות

  .נינים 7כיום יש לי  .שהמחבלים שלחו עם מכתב לשר הביטחון דאז מר משה דיין
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