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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

 אימי. מיסה - אסנת בשם חדשה לאישה שוב נישא אבי 5 בת בהיותין מכ לאחר שנתיים. נפטרה ימיא, דבלב שנים 3 בת בהיותי
 לי הסכימה לא היא -לעשות ראויות היו גילי בנות שילדות פעילויות הרבה עליי אסרה והיא ,מאוד קשה אישה הייתה החדשה
 אימי .טוב שנאכל דאג ותמיד אחיי שני ואת אותי מפנק היה אשר שלי אבא עם לשבת אפילו או מהבית לצאת, ייחבר עם להיפגש
 ועל עליי להגן שתוכל אמיתית אם לי הייתה לא. הביאה לא בלילה עליו לישון מזרון ואפילו טוב אוכל מאיתנו חסכה החורגת
 .מחדש יום כל הרגשתי זה ואת, זכויותיי

 ממולח עסקים איש, מאוד מפורסם נגר היה אבי. מותרות ומלאי טובים חיים לנו היו - להתלונן יכולה איני הזו המציאות למרות אך
, סחומ שבעיר סבתי לבית לנסוע נהגתי שנה חצי כל .הם אף עמנו גרו ודודיי, הים מול ויפה גדול בית לנו היה. אדם כל על ואהוב

 לימדו, בסתר, ושם כנסת לבית ללכת נהגנו. מאוד טובה אישה הייתה וסבתי דתייה הייתה המשפחה! אלו ביקורים שאהבתי כמה
 .תורה במקום עברית אותנו

  

  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

  

 שהגרמנים החוק נמצא המלחמה על שלי הראשונים כרונותיהז בין. המלחמה פרצה 8 בת ובהיותי ארוכים היו לא הטובים הימים
 ונאלצנו כראוי שלו הנגרייה את לנהל יכול אינו שאבי הוא החדש החוק של משמעותו. חשמל מוצרי החזקת איסורעל  הוציאו
 .הרהיטים את למכורלדוגמה , שכרנו את להרוויח אחרות דרכים למצוא
 צבאי בסיס ממוקם היה שלה הבית ליד. אוכל להשיג דחוף צורך היה המלחמה בתקופת סבתי של לביתה שלי הנסיעות באחת
 יום. 'כוו חלב, לחם הביאו בתמורה והחיילים ביצים להם הביאו הן -ןמזו מוצרי איתם ומחליפות לשם הולכות שהיו בנות היו; גרמני
 הקצין. גרמני קצין ליד ועברתים מתנהלי הדברים איך ידעתי לא. ביצים גם ולהחליף בעצמי לשם ללכת דודתי ממני ביקשה אחד
, וצעקתי בכיתי. ארוכות דקות רגליי על אותי והכה שוט שלף הוא -פעמיים חשב ולא יהודייה בחורה שאני ראה, בעיניו אותי בחן

 לנו היה איתו אשר אחד איטלקי קצין. ומדממת בוכייה הביתה ברחתי. גדולה השפלה והרגשתי נשברו איתי שהיו הביצים וכל
 לאוכל לנו ידאג הוא שמהיום לנו הבטיח הוא. המסוכנת למשימה אותי ששלחה דודתי על מאוד וכעס המקרה על שמע קשרים

 .כזו בצורה שוב עצמי את  אסכן שלאובלבד 
 באותה. בים הנמצא צבאי בסיס להפציץ שרצה מטוסהגיע , 1943 ינואר, המלחמה במשך. הים ליד גדול בבית גרנו, כאמור

 בחוץ ישבו השכנים וכל, חג או שבת יום היה זה. גרת שבה השכונה את גם והפציצו מפשע חפים אדם חיי על חסו לא הפצצה
 להסתתר בי נפשי עוד כל נסתי. ומעלינ היה מטוסים רעש ופתאום, בחצר הטובה חברתי עם שיחקתי. בחצר שיחקו והילדים

  . במקום נהרג -מסתור למקום להיכנס הספיק שלא מי כל. נולטובת שיחק והמזל משפחתי עם יחד בבית
 בעיקר למקום ממקום עברנו. הפסיקו לא שההפגזות משום מסתור מקומות לחפש שצריך הבנו ואני משפחתי פיצוץ אותו אחרי

 לנו הועילה הארץ ברחבי המפוזרים דודים המון עם גדולה מאוד משפחה שהיינו העובדה. לנו שהיו רבים וקשרים דיבורים פי על
 ושכרנו, ופרדסים מפעלים בעיקר היו שם', לפורנז נסענו מכן לאחר. שנה כמעט שהינו שם אמרוס לכפר ברחנו תחילה. מאוד
 .היה לא שירותים אפילו ושם -חנות בתוך גרים עצמנו מצאנו שלנו המנוסות באחת .בפרדס שהתגוררו ערבים של בית בתוך חדר

 .זורמים מים היו ולא יםיבדל צרכינו את עשינו
 ואברהם שלום אחיי שני, המלחמה במהלך נוספוש בנותיה ושתי החורגת אימי, אבי, אני היינו -שנים 3 במשך התנהלנו כך

 כלבה אותי נשכה הימים באחד. וחולה פצועה הייתי הזמן כל מאוד עדינה ילדה בהיותי ואני, צפוף לנו היה הזמן כל. והדודים
 בבית בסתר עבדה אשר , דודתי דבר של בסופו. הועילו שלא מאולתרות תרופות לי לרקוח ניסו .צהבת קיבלתי מכך וכתוצאה
 המון, יראו אוכל בלי, מאוד קשות שנים שלוש היו אלו. בי טיפלו ושם החולים לבית אותי לקחת החליטה, קשרים לה והיו החולים
 זמן אכלנו ומהם בפרדס עצים שני מהערבים קנה אף הוא' בפורנז -לנו ודאג אותנו הוביל אשר אבי על סמכנו. וחששות פחדים

  .רב
  "?ממך רחוק חי אני למה ;אלייך חוזר שאני מאושר כך כל אני אמא"
 

  



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

 שהכניסו הבנו ובדיעבד נעלמו במקום ששלטו והאיטלקים הגרמנים כל לילה בין. נגמרה המלחמה, לטריפולי נכנסו הבריטים
 .כסף שטרות ואפילו בונבוניירות לנו חילקו הבריטים. ברחובות וריקודים שירים, מאוד גדולה שמחה הייתה. שבויים למחנות אותם
 .חדשה עבודה חיפש שלי ואבא קטנה דירה השכרנו .מחדש עצמנו את לבנות צריכים והיינו, ללוב, הביתה חזרנו
 בטענה הספר לבית ללכת עליי אסרה החורגת אימי אבל תמימה שנה במשך ללמוד חזרתי: נגמרה כשהמלחמה 11 בת הייתי
 .בבית היום כל הייתי, לצאת לי נתנה לא היא. הילדים בכל לטפל לה לעזור שעליי
 אהבתי". עולם לראות"ו לעבוד אותי הוציאה והיא בבית היום כל להישאר יכולה לא שאני החליטה החורגת סבתי 12-13 בגיל

 במשק עבדתי. עליי הטילה החורגת שאימי כמו בבית להישאר אהבתי לא, לתפור ,לסרוג, ללמוד, לעבוד אהבתי תמיד: לעבוד
 אחת .מכובד מבית באתי המלחמה לפני הרי -וכתוב קרוא יודעת שאני לגלות התפלאו הם מחדש פעם וכל, הנוצרים אצל בית

 ...ועוד ניוקי, פיצות להכין למדתי. האיטלקי המטבח סודות את אותי לימדה -וספינה'ג ניורינהיס -אצלה שעבדתי הנשים
 השעות 48 ובמשך זה את לשמוע בכלל שמחו לא בלוב הערבים .ישראל מדינת הקמת על דיבורים יש ברכ, 1945 היא השנה

. לנו עזרו ולא לכך אדישים היו מצידם הבריטים. לדרכם שנקלע מה כל והרגו אנסו, שברו, פרצו הם -פוגרומים היו הקרובות
 .דודים אצל התחבאנו שם -ארה'ח -היהודי לרובע ברחנו ואני משפחתי

 שדדו, אנסו הערבים -בחרדות חיים היינו. לצרפת אחרים, יהלאיטל ברחו חלק. במלו לברוח רצו היהודים האלו הפוגרומים מאז
 כמה שלנו השכונה את שוב להתקיף ניסו כשהערבים 1948 בשנת הפעמים באחת. לבד ברחובות להסתובב לנוויכ ולא ופרצו

 .תגבורת באה שבאמת חשבו כי נמלטו והערבים!" ה הגיע ההגנה! הגיעה ההגנה" צעקו יהודים גיבורים
 התגלה לאט ולאט דבר לכל כנוצרים והתנהגו נראו הם. יהודים הם כי ידע לא מאיתנו ואיש, הבריטי בצבא ששירתו יהודים היו

 על רמזים לנו נתנו הם. ישראל לארץ עלייה אותנו ולעודד עברית אותנו וללמד הכנסת לבית לבוא נהגו הם -יהודים הם כי בפנינו
 .הציונות לכיוון אותנו ודחפו המדינה הקמת
, מאוד גדולה מסיבה הייתה. לישרא מדינת שקמה בפנינו הכריז והוא ללוב רפאל יצחק אזד הכנסת חבר אב 1949 בשנת

 בשביל לאנשים רפואיות בדיקות עשו, עצמה לוב בתוך ללוב מסביב הקטנים הכפרים כל את ריכזו. דגלים ותלינו ושמחות ריקודים
 העלייה על יום כל שרים יינוה .ישראל לארץ עולים איתה שלקחה אונייה הגיעה שבוע כל .שבהם הבריאים את לארץ להעלות
 .מאוד גדולה הייתה השמחה

 כאשר. ועוד פציעות לחבוש, זריקות לעשות איך למדתי -לרפואה מזורז קורס ועברתי התנדבתי .וינט'הג בארגון ריכזו החולים את
 .לאונייה גם אותם העלו, החלימו החולים

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, ארצהתחושותיך בעת עלייתך (

  ):הבאים

 משום כלל כבדרך שלושה ולא ימים שבעה נמשך השיט. ישראל לארץ אחיי 7-ו הוריי, אני עלינו 17בהיותי בת  1950בשנת 
 לי הייתה הזמן ורוב לאכול רק עלינו -מאוד מצומצמת הייתה בשיט ההתנהלות .עולים משם גם לאסוף באיטליה שעצרנו

 .שתכננתי כמו לחולים לעזור לתיויכ ולא סחרחורת
 מצא ואבי בחדרה לאגרובנג אותנו הביאו. כן לפני שנה לארץ שעלו הדודים פנינו את קיבלו שם, העלייה לשער, לחיפה הגענו

 הייתי אפילו -שידוך לי למצוא וניסו מחזרים לי היו. זאת לי אישרה לא משפחתי אבל לצבא להתגייס רציתי. בתים בבניית עבודה
 .לפועל יצאו לא הנישואים אבל שלי לדוד מאורסת

 קיבלנו הטרי ובעלי אני. הים שליד בביתה חמותי של בחצר 1954 בשנת התחתנו. משותפים חברים דרך הכרתי, משה, בעלי את
 לגור עברנו שנולד לאחר חודש. נחסיפ הבכור נונב את הבאנו שם. במעברה במקום בצריף לגור ועברנו אבי דרך" פרוטקציה"

 .ילדים 9עוד  הבאנו בית ובאותו, בשיכון
 לאנשים היו כשאשר, פעם מדי. עדיין הרווקים אחיי בשני ובטיפול בילדיי בטיפול עסוקה הייתי, חברתיים קשרים לי היו לא בארץ
 .ביתי בסלון להם עוזרת והייתי אליי פונים היו הם לטיפול זקוקות שהיו קטנות בעיות

 תיב עם מתקדם בהריון הייתי כאשר .וצורי רונית, רותי, יוסי , ירמ, רחמים ,רחל, תקווה, סינה, ל"ז נחסיפ -ילדים תשעה לי יש
 ויצא, בארגובנג עוד הייתה אשר שלי דודה אצל הבכור בני ואת אותי השאיר הוא. קדש במבצע להילחם יצא בעלי, סינה

 שמעתי. הביתה לחזור וביקשתי הדודה של בביתה להישאר לתיויכ: ביתנו את ללדת כרעתי שעזב אחרי שבועיים. למלחמה
 עם לתקשר ודרך ובלי עזרה בלי, תינוקות שני עם, אונים חסרת הרגשתי. פצוע אותו ראו ואנשים נהרג שבעלי כך על שמועות

! הגיע המשיח" ברחוב וקראו לו לעגו אנשים. חמור מאשר אחר לא על רכוב כשהוא לביתנו הגיע בעלי מכן לאחר שבועיים. בעלי
. באגרובנג אשר דודתי של בביתה לחפשני הגיע כי לי סיפר הוא, ובכן? חמור על רכוב כשהוא הגיע הוא למה!". הגיע המשיח
 לו הביאה דודתי לכן. תחבורה כלי היו ולא אוטובוסים היו לא, שישי יום זה היה. עצות אבוד היה הוא, עוד שם לא שאני כשגילה

 ...הביתה חזר שהוא העיקר  ...עליו לרכב חמור



 ההפצצה על הסיפור את לה סיפרתי. סימה הבכורה
 היא הזו שהאישה גיליתי ואז, לדבר התחלנו. 

 ואת משפחתה את שהכרתי לשמוע מאוד התרגשה
 אפילו שכן נראית הייתה שלה אמא איך אותי 
 היא. "מדויק העתק, המנוחה האם של הרוח כמו

 תשמרי אל. לו מחוצה וגם הבית בתוך גם צנועה
 שהדור חושבת גם אני. למשפחתך כבוד הביאי, 
 אל. אותן ופותרים עליהן עובדים היינו בזוגיות 

 צריך. טוב היה תמיד לאו בנישואים קשות בעיות

 וזה הזו ההשכלה עם יעשו מה לדעת אין, כשיגדלו
 ולהיפתח ללמוד של הבסיסית הזכות ממני נלקחה
 .טוב הוא ניסיון כל, בעתיד אליכם יחזור

  בחג פורים, ליזה ואחיה

הבכורה ביתי עם יחד הציבורי בגן ישבתי, מבוגרת אישה כבר

. הסיפור את זיהתה לידנו שישבה אישה ולפתע, בלוב

התרגשה האישה! בחצר לשחק נהגתי איתה אשר בפיצוץ שנהרגה
 שאלה היא. למידע צמאה הייתה והיא, להכיר הספיקה

כמו נראתה הילדה. מולנו ונעמדה הגיעה הקטנה נכדתה

 .בשמחה קראתי
צנועה תהיי. עצמה על לשמור ללמוד צריכה אישה -הצעיר

, כבודך על שמרי! עירומה נראית כשאת לרחוב תצאי ואז

בעיות כשהיו, גירושים כזה דבר ידענו לא פעם; ולהתגרש

בעיות היו ולבעלי לי גם. שלכם הזוגיות על תלחמו -ביותר הקל

 .המשפחה אחדות על ולשמור קשות תקופות
כשיגדלו. הידע את להעשיר, ללמוד לו שיש ההזדמנויות את לנצל

נלקחה, שצריך כמו ללמוד ההזדמנות את הייתה לא לי

יחזור זה איך לדעת איןו טוב מקצוע הוא מקצוע כל, מקצוע

  עמית כהן

  2013דצמבר 

ליזה ואחיה            

 

כבר כשאני, הימים באחד

בלוב גרתי שבה השכונה של

שנהרגה חברתי של אחותה
הספיקה לא אפילו שאותה אימה

נכדתה ופתאום -לה אין תמונה

קראתי!"  כמוה בדיוק נראית

הצעיר הדור, אליכם עצה לי יש

ואז בבית דתייה ותהיי שבת

ולהתגרש להיפרד ממהר הצעיר

הקל לפיתרון לפנות תמהרו

תקופות יחד לעבור לדעת

לנצל צריך היום של הנוער
לי. מאוד להם להועיל יכול

מקצוע תלמדו. חדשים לדברים

  

  

עמית כהן: ראיון

דצמבר , חדרה

  

  מית וליזהע

  


