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  םיושם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  גואטה
  :שם פרטי

  ניצה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

            גואטה                                

                                              בלועזית
Gueta 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  מיסה                                                    

   בלועזית
               misa                             

:                     מין
  נ  

   :לידה שנת
1934  

 
  :  עיר לידה

                                          טריפולי                    

 לוב :ארץ לידה                                                בלועזית

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  אליהו גואטה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 שרה גואטה
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  טריפולי            

   בלועזית
        Tripoli                                 

  :ארץ המגורים
  לוב

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

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )רהמו, סנדלר, תלמיד(

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

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

   בלועזית       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                             

  בלועזית                                                                                                                 שמוציין את , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 גריאן
  :  תאריך השחרור

1943 
  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

  

 49סוף 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  ותאהעצמ

  י על קורותיך לפני המלחמה /פראנא ס

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

 6-7מ הייתה מורכבת ,  ילו'אנג'סנטה מריה ד -  ,השכונה שלנו. יהודיותחיינו ברובע יהודי עם משפחות . ענייהנולדתי למשפחה 

הבית שלנו היה . הקיר של הבית שלנו היה צמוד לכנסייה והיינו שומעים את הפעמון שלו מצלצל . שפחהחדר לכל מ. חדרים

אבא שלי . אכולבקושי היה לנו מה ל.סבא חי לידינו  .בקומה העליונה של החדר היו מיטות ולמטה כל השאר. בעצם חדר גלריה

שלחו אותי לעבוד בגלל זה . קנה אלכוהול במקום אוכל, ייןהוא היה שת! הוא היה חמור - במקום חמור. עבד בתור סבל עגלה

. מה שנתנו לה שתקה. אמא שלי עשתה כביסות ביד לאנשים בשביל קצת כסף .גם חברותיי הלכו לעבוד בגיל זה .6או  5בגיל 

  .לא יותר מזה! הלכנו לעבוד בשביל לחיות.  תקהגם ש תנוומה שלא נ

  

אחת , אחים 7היינו משפחה של   .לא יודעת קרוא וכתובאני לכן  ', א כיתהחוץ מ, פרלא הלכתי לבית ס, בגלל שיצאתי לעבוד

שבתות הייתי יכולה להריח את ב !הייתה הרגשה של חגועשינו את החג כל המשפחה . אחים 3-ו בנות 4. נולדה בישראל

  .והיינו שומעים אחד את השני שרים בחגים, האוכל של השכנה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , דויזהות בדויה ושם בבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

  

אבל רסיס פגע בדלת שנפלה לי על , כי הייתי בתוך הבית, אני לא הבנתי מה קורה , הגרמנים הפציצו את טריופלי 39בשנת 

היא לקחה אותי ואת אחותי הקטנה . מהעיר ואמא רצתה להבריח אותי .עד אלי כתוצאה מההפצצה! הרגל ועד היום יש לי סימן

בגריאן לא היו ברזים . לעבוד עם אמא ואבאבטריפולי הגדול נשאר אחי . פחות משנהשם שהינו , לגריאן לסבתא שליושלחה 

 ,הפעמים שהלכנו למעיין באחת.למעיין שהיה בין ההרים ולמלא את המים בכד זמן היה צריך ללכת הרבה, ומי שרצה מים

הוא , ערבי ראה את מה שקרה לאחותי! הגרון שלה התנפתח מאוד! מנו ונכנסה לה עלוקה לגרוןשתתה מים מ גדולהאחותי ה

  !היא השתעלה חזק והעלוקה יצאה לה מהגרון, נתן לה להריח, גוש של טבק לקח

  

שלי במחנה הזה מספר חודשים בזמן שאמא הוא היה . עזאז-מחנה סידיו את אבא שלי לעבודה קשה בלקח 40-41בשנת 

, דוגמא לאיך הסתדרנו עם אוכל. הסתדרנו עם מה שיש וגם זה היה מעט, כבר לא היה לנו מה לאכול, בשלב הזה. בהיריון

הייתה יהודיה של האישה האיטלקייה ית העוזרת בגם . מאפיה יה בעלאיטלקייה שבעלה ה אישהאמא שלי עבדה אצל כש

אמרנו לאמא וכש. לחם נוסף גם בשביל אמא שלי כי היא ריחמה עליהעוזרת הייתה לוקחת בסוף כל יום ה .ועבדה במאפייה

   .היא ענתה שנטבול לחם בקצת שמן, שאנחנו רעבים

  

 הם היו מוצאים את ,בקצב של החפירה ,הלכו לפי הסדר של הגרמניםהיהודים לא אם שסיפר אבא חזר לטריפולי ו 42שנת ב

 העמידה בקושי הפיזיאז , לעבוד קשה רגילהיה גם בטריפולי הוא ש מזלו של אבא שלי! הרובה של הגרמנים מכוון אליהם

הביאו את המשפחות שלהם , הם הסתובבו בינינו, כשנכנסו הבריטים המלחמה נרגעה .הייתה לו קלה יחסיתבעבודה 

  .וההפצצות נרגעו

  

  

  



 

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

  

  
כי האיטליקה בעלת הבית . האיטליקיים היו יותר טובים מהיהודים. עבדתי אצל בתים יהודים ואיטלקיים עשירים 43-44בשנת 

ביקשה מהקצב לתת לי , אני זוכרת שעבדתי אצל מישהי איטלקייה. יים כמו כולםאמרה לי ללכת לישון בצהר, נתנה לי כבוד

   .נתח כשר ובשביל הסניורה נתח לא כשר

  

אחת תופסת קצה של הדגל ואחת אחרת תופסת את . ינהדחלמתי חלום שאני שוחה בים עם חברות שלי לפני שקיבלנו את המ

זה כמו שמן על פני , אמרתי לה אל תדאגי הדגל לא ישקע!! לך לתבועאמרה לי הדגל הונוספת חברה . הדגל של הקצה השני 

שמחתי וכמה רקדתי הורה כששמעתי שקמה לנו מדינה ושמרתי על כמה  ,המדינהאחרי חודש בערך קמה לה , וכך היה .המים

שעליתי לישראל  לפני . 48-לא הספקנו לבוא ב, לצערי .רצינו לעלות לארץ כל המשפחה, קמה מאתו רגע בו המדינה ! הדגל

האישה הזו . בקפריסיןועצרו  אותו  לישראל ניסה לעלותבחור יפה ש, 18שהיה לה בן בגיל  עבדתי אצל יהודיה ,49בשנת 

   !היא החליטה לצום ואני צמתי יחד איתה. הלכה להתפלל אצל הרבי יהודה הלוי לשלומובכתה ו

  

   

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

  ):לדורות הבאים
  

חברה שלי  .מלבד אח שלי שעלה עם עלית הנוער, ם המשפחהעעצמאות   הרצל באוניית 49עזבנו את טריפולי בסוף שנת 

. רצתה לבוא לארץ אבל לא היה לה רישיון עליה והיא ביקשה מההורים שלי להצטרף אלינו כאילו היא ילדה נוספת שלהם

ו יחד איתה הסתננ. לא כתוב זהבת שלה והיא לא יודעת למה הבהתחלה לא רצו לתת לה לעלות אבל אמא שלי אמרה שהיא 

שם , יד עתליתלקחנו אותנו ל, לאחר מכן . D.D.Tריססו אותנו בחומר  הגענו לנמל חיפה ושם. תעודות בלי עולים 21לאונייה 

שלא אכלנו ריבה ומרגרינה בטריפולי , נתנו לנו לחם עם מרגרינה וריבה, "!יופי יופי בן גוריון"שרנו היה מחנה צבאי ישן שם 

  !שהגענו לארץומאוד שמחנו 

  

אני הלכתי לעבוד . 'מחנה ו - לקחו אותנו למעברה בבית ליד, לאחר מכן. למשך שבועייםו את העולים במחנה הצבאי שיכנ

לקחה ושאית באה מ! ראיתי את אמא שלי בלי כלום, כשחזרתי יום אחד מהעבודה.שנה חצי-לתקופה של כשק בית בנתניה במ

 50בשנת הגענו ליציץ  .החליטו לקחת אותנו ליציץשם . חובותלסוכנות ברמונית  לאסוף באהאותנו . שלנוהדברים כל את 

לאחר רק ! כמעט שנתיים היינו באוהלים. חיים מלר  עבדתי במשק בית בעקרון אצל! שורת אוהלים ובעיקר קוצים ומצאנו שם 

  . פרה, זרעים, אדמה, מכן נתנו לנו בית

  

גר  אברהם בעלי גם. שנה כדי שאהיה בגיל המותר להתחתן אחרי ששינו לי את תאריך הלידה והוסיפו לי 52בשנת  התחתנתי

! לא יין! לא עוגה! ברכות וזהו 7לשמוע כדי לקחה אותנו משאית , כדי להגיע לחתונה שנערכה בעקרוןו שלוביציץ עם המשפחה 

לי  נולד נו ביפובתקופה שגר .אז עברנו ליפו עם ההורים שלו. 53החתונה עברנו לגור עם המשפחה שלו ביציץ עד אמצע לאחר 

  .ביפו והוא נוסף לילדה שנולדה ביציץ אני'דגבן בבית חולים 

  

שם שאלו אותי , סוכנות ביום שישיהלכתי ל. כי לא היו לי חיים קלים עם המשפחה שלו ורציתי לעזוב, 54ביפו נשארנו עד שנת 

שאית לקחת את ראשון כבר הביאו מביום  !הציעו לי את חצב ואני הסכמתי. מושבים איפה את רוצה לגור מכל רשימת ה

ואני  עבדתי במשק במשך שנים. ר עם משק"מ 24 בחצב קיבלנו בית בגודל. שני ילדים הדברים שלנו לחצב כשאני ובעלי עם

כשהילדים גדלו לפני  .תינוק בארגז והמשכתי לעבוד כשהוא לידי שהיהשמתי את הילד , זוכרת שבזמן שעבדתי במשק

התקופה  במהלך. את התוצרת ףאס ואדלי וה כל ילדנתתי ל! הם קודם כל למדו לעבוד באדמה, פרשהתחילו ללמוד בבית ס



 

, עכשיו כשיצאתי לפנסיה. בתקופה הזו לא יצאתי לטייל ולא רכשתי השכלה בנות 5-בנים ו 6ילדים  11ילדתי , שעבדתי במשק

  !לי הכל יש! גרמנים ואני חיה טובהיש לי כסף מביטוח לאומי ומ. הדברים השתנו

. בילדות הקשה וגם בארץ כשלא הייתה פרנסה, גם בטריפולי, לנו חיים קשים ושהיינו בהישרדות אני רוצה שיזכרו שהיו

  ! הנינים, החיים שלי נפלאים עם הנכדים! עצמאית וחופשיה ועושה מה שבא לי, י מלכת היופיעכשיו אנ
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