
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                            

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                 
  

  .תו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחל

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  עליזה :שם פרטי  גזל :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, נה נוגעת אלייךבמידה והשאלה אי                                  

                                              בלועזית  אגואט: איתו נולדתישם משפחה 
Guetta  

 
:                     מין  בלועזית  נזיה :איתו נולדתישם פרטי 

 קבהנ
   :לידה שנת

1931   

 
  זוהרה: עיר לידה

                                                              

  לוב :ארץ לידה                                             Zohara בלועזית

 אשרה גואט :שם פרטי ושם נעורים של האם  חוואטו :של האבושם משפחה  שם פרטי

 לוב :רץ המגוריםא                         Zohara בלועזית  זוהרה  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

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

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

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

                                                                                          
        ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                                                    

        ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                           

  בלועזית
  

              :ו נודע לך כי הנך אדם חופשיהמקום ב

                                                           

 

  :  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, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  עצמאות



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

לזוהרה כאשר הוא ברח עם משפחתו היה בן יחיד  חוואטו אבי. ה ואבא חוואטו גואטהלאמא שר ,ובל, גדלתי בזוהרה
סבי הביא להם הכל וברח . מהם את כל הכסף והזהבהערבים שדדו ורדפו אותם ורצו להרוג אותם ולקחת ש ווןכי

לא היה . יחד עם סבי ואמי שרה הלכו ימים רבים ברגל עד שהגיעו לזוהרה, אבי חוואטו - סבי וסבתי ובנם. לזוהרה
הייתה לכולם דרך . רק מימיה אחת שאיתה הרטיבה קצת סבתי את הפה של אבי שישתה, להם לא מים ולא אוכל

  . קשה וארוכה עד שהגיעו לזוהרה
במהרה הצליחו להחזיר את הונם על ידי . קיבלו אותם יפה, חילה גרו כולם בבית של ערביםבת, לזוהרהכשהגיעו 

סבא מצד אמא גר . סבא שלי ברכה ואחיו שמשון ושמעון מצד אבא היו סוחרים: שלושת האחים. במסחר עבודה
עם  13חיתנה אותה בגיל  גידלה את אמא שלי ולאחר מכן, סבתי מצד אבא שלי. בטריפולי התחתן עם אישה אחרת

  . אבי
לא יכלנו  בזוהרה. וליה'טובה וג, דוד, משה, אהרון: עליזה ואחיי ואחיותי -אבי בנה בית בזוהרה בו גרנו הוריי אני

הייתי עוברת מהבית שלי לבית . להסתובב חופשי ברחובות הן מפני הסביבה הערבית והן מפני השלטון הנאצי

  .בביתנו חגגנו את החגים היהודיים. י לבד ברחובותחברותיי אך לעולם לא הסתובבת
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):י עזרתבמי נעזרת או אולי למ, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

. ההורים אני ואחיי, היינו סבא וסבתא, אני זוכרת יום שישי שעשינו קידוש בבית הוריי. ה חיינו בתחושת פחדבזוהר
אחותי טובה ואותי החביאו אמי את . הגרמנים חיפשו בנות יהודיות. גרמנים 4אלו היו , לפתע נשמעה דפיקה בדלת

התחתנתי בזוהרה עם . מקרים כאלה חזרו כל תקופה. או אותנולמזלנו התחבאנו טוב ולא מצ, ישר במחסן למטה
  . גדלנו ביחד ,ויקטור - דם גם כן בשם חוואטוא

  

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

  ):לדורות הבאים
  

עלינו לארץ  .19הייתי אז בת , 1950ת שנת בתחיל, חר החתונהשלושה חודשים לאבאוניית העצמאות עלינו לארץ 
  . יהודים לא רצו שנעזובהערבים וגם הלמרות שבזוהרה גם , כי רצינו להיות בארץ ישראל

פחתי עלתה לישראל פחות משנה שאר מש. זכאי-ליד ועברנו לבן-בביתגרנו  .כאן בישראל ילדתי את ילדתי רותי
יום אחד . עבד בקיבוץ בעלי חוואטו. אברהם, תמר, שמעון, נולדו שאר אחיי ואחיותיי שלמה ,בארץ .כןלאחר מ

  . מאז שעלינו לארץ פחות משנהזה היה  -במהלך עבודתו דרך על מוקש ונהרג
אושפזה בתל השומר כחצי שנה ולאחר מכן בבית הבראה , 1952 וףרותי החלה לחלות בס. עברתי לאור יהודה

רותי . טלי וויקי 80-בתי רותי התחתנה והולידה בן ובת בתחילת שנות ה. הייתי נוסעת לבקר אותה במוסד. ירושליםב
בשל דלקת  מותה היה כי בדיעבד מצאו. חודשים נפטרה 9לאחר . ולא הצליחו לפענח מה יש לה 32חלתה שוב בגיל 

  .במוח
ילדים  3ליוסף . נישאנו 1964ובשנת את יוסף גזל  הכרתי שם באמקורו, במשק בית, אני עבדתי במשך שנים בניקיון

גרנו בגבעת עמל . 1966יחד עם בננו המשותף אייל אשר נולד בשנת במנישואיו הקודמים אותם גידלתי כילדיי שלי 
  . ואז עברנו לשערי תקווה 2000 שנת בתל אביב עד

  
  

 רוני אילני: ראיון
  

  2013נובמבר , שערי תקווה


