
 

 



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

  
לבית  היינו הולכים .לא יכולנו ללמוד. הבית ספר התפוצץ במלחמה.הלכתי לתלמוד תורה לא לבית ספר ,7בגיל .הייתי צעיר

  .כנסת מתפללים בבוקר וחוזרים

  

  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, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

  

היה לנו  גם , כשמפוצצים אנחנו הולכים. פעם הגרמנים, פעם האנגלים? מי מפוצץ. בינואר 1940המלחמה אצלנו פרצה בשנת 

 2-3חודש וחצי היה מחסן גדול היינו הולכים - כשראינו את כל הפיצוצים הלכנו אצל בערבים לעיירה ישבנו שם חודש.מקלט

  .מביא לנו את האוכל מביא לנו הכול כ"אבא שלי היה הולך לעיר אח.משפחות ישנו שם

  

. באו האנגלים והדפו אותם. חודשים 3-4נכנסו הגרמנים והאיטלקים כשהם נכנסו הם נשארו ? כשהמלחמה התחילה מי נכנס 

אנחנו לא התחבאנו לא פחדנו מאף ,ו בבנגאזי ננשאר.אנחנו ראינו כל כמה חודשים פעם הגרמנים והאיטלקים ופעם האנגלים

הגרמנים הודפים אותם , האנגלים נכנסים. פעמים 3זה נמשך כל הבלגאן ה .כשהתחילו הפצצות כל ערב? לכנומתי ה.אחד

לקחו אותנו למחנה עד שהגענו לשם נסענו . אנחנו חייבים לקחת את היהודים למחנה:בפעם השלישית הגרמנים אמרו. חזרה

אנחנו .וישבנו שם. מחנה בודד ביער. מ"ק 70על טריפולי המחנה היה מ. כל אחד לקח מזוודה.לשם חמישה ימים חמישה לילות

  .11ויצאתי בגיל  10הייתי בגיל ,היינו חופשיים משחקים שמה רק לא היה אוכל

  

היינו . נשארו כולנו' ברוך ה " אחד במשפחה ריישאלפחות :"בא לארץ אמא אמרה  41אח אחד ב. נפשות 9משפחה ההיינו כל 

היו לפעמים . שיחקנו כדורגל,אני לא הרגשתי ,אבל אבא שלי היו לוקחים אותו לעבודה . אנחנו לא הרגשנו למה היינו ילדים,שם 

הולכים בבוקר חוזרים בערב שלא . שולחים אותנו ההורים להביא אוכל נותנים לנו כסף להביא קצת אוכל מהשדה והיינו מביאים

וככה  נכנסו חלק גנבנו חלק . כ הכניסו לנו שוק ערבי למחנה שאנחנו נקנה"אח,חודשים ככה 7כמעט  וככה המשכנו.ו אותנוירא

אז הייתי בגיל . חודש 13חודשים יש כאלה  11יש כאלה . נשארנו ככה שנה שלמה. היה בית כנסת שם היינו מתפללים.  עשינו

נכנסו האנגלים עשו לנו . שיחררו אותנו מהמחנה כי הדפו אותם האנגלים. ה לא נגמרההמלחמ).באנגזי(חזרנו לעיר שלנו 11

לא אנחנו רוצים לבתים " :ענינו "   ?ישראללאתם רוצים :"ספורט במחנה עד שהתחזקנו ואז כשכבר התחזקנו ושאלו אותנו 

ועשינו  מחדש הכול ככה היינו עד  נכנסנו באנו לארץ ראינו שכל הבית לקחו אותו את כל הדברים לא נשאר שום דבר. "שלנו

1949 . 

   

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

  

  
יכולתי אם הייתי מביא את הכסף .כ פתחתי חנות לעצמי  כמעט שנה וחצי עשיתי הרבה כסף"אח. צורףאני למדתי מקצוע 

עשיתי ,וחצי הייתי מטייל  עם בחורות ומבזבז 17בטריפולי הייתי נער הייתי בן . בתים אחרי כמה שנים באנו לטריפולי 2לקנות 
 3אחרי ) .קיבלנו מהם חדר בטריפולי ואוכל(וינט 'חודשים ומשמה אחרי כל הבדיקות של הג 3נשארנו בטריפולי .חיים שמה

  .שלקחה אותנו" העצמאות"חודשים ישראל שלחה את אוניית 

  

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



 

   

  ):לדורות הבאים
  

  

היה חורף זה ..הרבה אנשים היו באוניה אין מה לדבר. לא אכלה שום דבר חמישה ימים) באונייה(כשאימא שלי נכנסה למיטה

למה ,אני עבדתי בתוך האוניה .ימים וחמישה לילות היה דצמבר 5. ימים 5כשהגענו לישראל זה לקח  .התחלנו לנסוע. כמעט

בארוחה השנייה קודם כל הקיאו מעט מאוד שבאו ).. הרבה אנשים באו לאכול(בהתחלה אמרו קחו ארוחה אחת מלא היה

. כ שהתייבש  אני בא מוציא"נותנים לי תבן כל מי שמקיא אני שם לו תבן ואח?דמה העוב. כ לקחו אותי בתור עובד"אח.לאכול 

  .בסדר. כל לירה הייתה לירה אז,הרווחתי כמה לירות 

  

. מ מחיפה"ק 10זה . בחיפה  3איפה שיש בית הבראה ? עם את יודעת איפה זה המחנה שהביאו אותנו בחיפה, הגענו לארץ

התחלנו לשבת שם קצת עבודה קצת לעזור כל אחד נותן ,נתנו לנו צריפים.חודשים 3הדברים שלנו ונשארנו שם  הביאו את

- כשיתנו לכם באר. יעקב-רק לבאר, על תעברו,הוא בא עלינו אמר 41בא ב?,כ אחרי זה היה לי אח פה נכון"אח. משהו

ה לבאר יעקב  ונתנו לנו חודשים לקחו אותנו במעבר 3אחרי ).ליד צריפין ,באר יעקב למה כל  המשפחה שמה. (תעברו,יעקב

היינו משחקים . מ "ס 20מ יש מקומות  "ס 10יש מקומות . ירד שלג בכל הארץ  50בשנת .אוהל היינו שם חודשיים . אוהל

ומביאים .. בסירים בצלחות או.. מי שלא רוצה לוקח ,מי שרצה לאכול בחדר אוכל יכול . יש חדר אוכל שנתן לנו אוכל. בשלג

  . ככה המשכנו. מי שיכל לאכול אכל בחדר אוכל,בא אמא וא.אוכל הביתה

  

באו הביאו אותנו אמרו  אנחנו .17-19הייתי בגיל ,התחלנו לעבוד בכל מיני עבודות 1951בשנת  ..כ אחרי השלג  וכל זה"אח

 - אחר,לירה ציהרווחנו ח.שם עשינו טייח. הכול והלכנו לנס ציונה ברגל,נתנו לנו כלים . לקחו אותנו ללמוד טייח. צריכים טייחים

אני . חודשים שגמרנו את הקורס  3אחרי . הכול קבלנות עשינו והרווחנו. התקדמנו? כך לירה חודש שלישי כבר לירה וחצי למה

  .עבדתי אצלם עד שיצאתי לפנסיה" סולל בונה"הלכתי ל

  

 2היה לי  22בגיל . 22בגיל  אני היה לי קצת כסף במעברה לפני שנכנסתי לצבא.עשיתי צבא עשיתי הכול ברור..שנה עבדתי 42

 2עד שיחזרו כי יש לי אחים ואני לא יכול להתגייס  2אחים לא יכולתי ללכת לצבא כשתפסו אותי באוטובוס סיפרתי שיש לי 

אבלייה ליד 'ג,ולאחי היה אלף דמי מפתח ביפו 1400ח אני יש לי "ש 2400אני חיפשתי בית ביפו ב  .גדול במשפחהאחים ואני ה

לקחתי בית בדמי , י התחתנתי אנ. כ כל מי שהתחתן עזב את הבית"אח. חדרים 2נפשות ב 8נשארנו שם . גן תמר,רחוב יפת

מאז אני בבית . שנות נישואין ואז קנינו בית הזה 5ים אחרי - ועברתי לבת )כשהיו גדולים( ילדיי 2ושם עזבתי את . דירה  מפתח 

, מצוות חתונות- בר,עכשיו מחכים לעוד שמחות מהילדים.איזה בית גבוה עוד חודשיים בונים כאן תוספת לבית את תראי. הזה

שיתפרסם ,אני מאחל לכל אחד שיתמלא כמו שאני עשיתי :"מסר לדורות הבאים. אוגוסט- מצווה ראשונה תהיה בחודש יוני -בר

  ".זה חשוב מאוד 

  
  2014אפריל , ים  –בת ,  ילנה קוטקוב : ראיון


