
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  יעקב  לביא

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Lavi  לביא  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

  Yaakov      30.11.1930 נ / ז     יעקב  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Benghazi לוב  בנגאזי 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  סופיה  אברהם
  ):  הנשואה לפני המלחמ/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Benghazi  לוב  בנגאזי 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהוןחבר בארג

                                    
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 מרסיי, איטליה
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  רייכנאו-אינסברוק

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1943 מרסיי

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  טריפולי 1949  גלילה

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, דות ולימודיםיל, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

רחוב שלם לאבי היה .  היה לנו רכוש רב מאוד,היינו משפחה אמידה.  אחים5- אחיות ו4 - נפשות11היינו משפחה בת 
  . הרכוש שלנו נשאר בלוב בזמן המלחמה.שבו היו חנויות ובית קולנועבבעלותו 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
לאחר שנה הגיעו הגרמנים ולקחו  . משפחות בבית ספר גדול באיטליה48היינו סגורים . גורשתי עם משפחתי מלוב לאיטליה

הכניסו , ין הגבריםלברמנים הפרידו בין הנשים והילדים  הגמחנהב.  שבאוסטריהרייכנאו-אינסברוקמחנה את כל המשפחה ל
אני לא אשכח  . הפשיטו אותן ולאחר מכן  סגרו את החדרים והחלו לשחרר את הגזים,את כולם לאולם ולנשים גילחו את הראש

. גבריםגם נשים וגם , שניות פתחו את הדלתות והוציאו אותנו בכוח החוצהכמה לאחר . את המראות האלה כל החיים שלי
זאת כאשר לאורך כל אותה התקופה הוא הודיע שאת ערב פסח הוא , סבא שלי נפטר בערב פסח. משם הכניסו אותנו לצריפים

 .סבא שלי נשכב על המיטה ולא פקח שוב את עיניו, ממש בערב פסח. לא יספיק לעשות מכיוון שלהערכתו הוא ימות לפני
,  במרסיי במהלך שהותנו. לעיר מרסיי לצרפתנולאחר מכן נשלח. ים חודש7במחנה העבודה באינסבורג שהיתי במשך 
  . הבריטים כבשו את צרפת ושחררו אותנו

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

 ניסה את יאב, בלוב. חזרנו ללוב, במהלך המלחמה שנים 5מקום למקום במשך שהינו שנה שלמה בצרפת ואחרי שעברנו מ
 רצה יאח. ישראלהחלו המהומות בין ערבים ויהודים באז  ,1947נשארנו בלוב עד . מזלו בפתיחת העסקים שהיו לו בעבר

נסענו לטריפולי ומשם עלינו לבסוף אבי השתכנע ו. לעלות לארץ והצליח לשכנע את אבי שהיה עקשן מאוד ולא היה מעוניין בכך
  . על אונייה עם יהודים רבים מלוב לישראל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
גרנו בכפר סבא . תיישב במושבלאחר שהות קצרה במחנה החלטנו לה .זמן מהעולים הגענו לחיפה ושם שהינו במחנה 

לא .  שם הייתי בעל משק,עברתי למושב אלישמע,  התחלתי לעבוד בחקלאות17בגיל . הערבית בבית פרטי עם שטח די גדול
 12 יש לי כיום , ילדים לעולם4 והבאתי 1958 בשנת התחתנתי. 45אך עשיתי שירות מילואים עד גיל , שירתתי בצבא סדיר

 בשל בעיות גב שנבעו כתוצאה מאירועים שעברתי במהלך 1985יצאתי לפנסיה בשנת  ות כל השניםעבדתי בחקלאו. נכדים
  .השואה

  
  
  

  תמיר רטנבך: ראיון
  2009אוגוסט . הוד השרון
  

  קרן אלמוג: עריכה
  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



