
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול

  
  .איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים
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  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה
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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  מבורך :שם משפחה

  

  רינה :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

     Ben Haim בלועזית  בן חיים :שם משפחה איתו נולדתי

  רינה :שם פרטי איתו נולדתי

  

 Rina בלועזית
 

:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה

15/4/1926 
  טריפולי: עיר לידה

                                                              
    Tripoli בלועזית

                                           
  לוב :ארץ לידה

 
  רבקה :שם פרטי ושם נעורים של האם  ויקטור :שם פרטי ושם משפחה של האב

 
   טריפולי :מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  לוב :ארץ המגורים Tripoli בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

     )מורה, סנדלר, תלמיד(

                            משק בית

   :חבר בארגון או בתנועה

בני , השומר הצעיר, ר"בית(

    )עקיבא

  

   לוב, טריפולי:  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
  

       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, באוסטריה מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר(

  )גרמניה ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1946 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, עסקו הוריךבמה ; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                              

אני לא הלכתי . אבי עבד בתור סנדלר ואמי עבדה בתור תופרת .אמי ואבי ,אחי, גרנו בטריפולי אני וארבע אחיותיי

רת לדודה שלי בבית בעבור תשלום מגיל עשר עד גיל ארבע עשרה הייתי עוז. לבית הספר כי לא היה לנו כסף

 .שהייתי נותנת מייד למשפחתי ימינימאל

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , סתור או בזהות בדויה ושם בדויבמ, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

  

בי א אך כעבור מספר חודשים מצבו של, כפר בטריפולי, בתחילת המלחמה אבא שלי חלה בשחפת ועברנו לזאויה

. כשחזרנו ראינו שהבית שלנו הרוס לגמרי מהפצצות ולא היה לנו לאן ללכת. ביקש שנחזור לטריפוליהחמיר והוא 

לאמי היה קשה לצאת לעבוד בגלל הפצצות . קברנו אותה קרוב לבית ועברנו לגור בביתה, באותו הזמן סבתי נפטרה

ים כל בינתי .עבדה בתור קוסמטיקאיתאחותי הגדולה . חוץ מאחותי הקטנה, אז אני ואחיותיי הלכנו לעבוד במשק בית

מהם ולכן דיברנו רק איטלקית כדי מפחדות היינו עוברים לידם בכל יום ומאוד  .באוהלים של נאצים והתמלאהרחובות 

  . ואכן הם לא נגעו בנו, ולא יהודיות שיחשבו שאנחנו איטלקיות

יום אחד הגיע . ניצולה והוא היה עוזר להרבה יהודיםאיטלקי שלא היה יהודי וקראו לו מקלי , לאבא שלי היה חבר טוב

אנחנו שמחנו . אלינו מכתב הביתה והיה כתוב בו שמחר בשבע בבוקר יש רכבת לגרמניה וכל המשפחה צריכה להגיע

לא נסענו . וכך היה, בערב ניצולה בא לבקר אותנו ואמר שאסור לנו לנסוע לשם כי לא נחזור. שנוסעים לגרמניה

  .יעו באנגלים וגירשו את הנאצים ככה שאף אחד לא שאל למה לא הלכנו לרכבתובינתיים הג

בעלי באותה התקופה היה חייל אנגלי יהודי ובדיוק הייתה תקופת חג אז המשפחות היהודיות אירחו חיילים יהודים וכך 

וב ניצולה האיטלקי בהמשך גם הגיעו הערבים שרצו להרוג אותנו היהודים וש. התחתנו ונולדה לנו בת. הכרתי אותו

  . עזר לנו ושמר עלינו בבית שלו עם עוד הרבה בחורות יהודיות

כן נסעה ברכבת וחזרה חולה מאוד וסיפרה שבקושי החזיקה מעמד ואכלה קליפות של תפוחי אדמה  דודתי מצד אמא

ותה את אחותי הקטנה תפס ערבי בשביל לאנוס א. בעלה נהרג שם. לאחר מספר חודשים היא נטרה. בשביל לחיות

לי עף רסיס לעין והיא ש תלאחת האחיו .אך היא נשארה עם סיוטים לאורך כל חייה, ומישהו במקרה עבר שם ועזר לה

רגליי נפצעו ונקרע עור התוף באוזניי ועד , התפוצצה פצצה ליד ביתי 1943בשנת . עם עין אחת 2009חיה עד דצמבר 

 .היום יש לי זמזומים באוזן

  

  עלייתך לארץי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  



התחילו לתת ליהודים עבודות כדי שיוכלו 

הייתי מקבלת בבוקר . אז אני הלכתי למשרד הממשלה כדי לקבל עבודה ונתנו לי לנקות בתים של אנגלים

, כשהגעתי למשרד החייל שאל אותי האם אני יהודייה והשבתי שכן

שאלתי אותו איך זה יכול להיות הרי יש לו קעקוע ולנו היהודים אסור לאסור קעקוע והוא 

  .וגם נולדה לנו בתאני התאהבתי בו וגם הוא בי והתחתנו שם בזויה 

הוא אמר . לא נתנו לנו לעלות כמשפחה ביחד כיוון שבעלי היה חייל והתאפשר לו לעלות במטוס

אכן במצרים נפגשנו ומשם לקחנו . לי לקחת את בתי ולהגיע באונייה למצרים והוא יעלה על המטוס ויפגוש אותי שם

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת

בעלי קיבל . בינתיים כבר ילדתי עוד ילדה

גם בארץ . לא היה קל ולא היה הרבה כסף ובהמשך נולד לי בן נוסף

בת . כיום אנחנו מסודרים ויש לנו נחת מהילדים והנכדים

גר הבן שלי רופא בהדסה והוא . הן אמנם רחוקות אך מדברות איתי כל יום

התחילו לתת ליהודים עבודות כדי שיוכלו . אחרי שהגרמנים ברחו האנגלית תפסו את מקומם והמצב היה יותר טוב

אז אני הלכתי למשרד הממשלה כדי לקבל עבודה ונתנו לי לנקות בתים של אנגלים

כשהגעתי למשרד החייל שאל אותי האם אני יהודייה והשבתי שכן. בצהרייםאת המפתח לבית ומחזירה אותו 

שאלתי אותו איך זה יכול להיות הרי יש לו קעקוע ולנו היהודים אסור לאסור קעקוע והוא . ולהפתעתי גם הוא אמר שכן

אני התאהבתי בו וגם הוא בי והתחתנו שם בזויה . אמר שיראה לי אישור מארץ ישראל שהוא יהודי

לא נתנו לנו לעלות כמשפחה ביחד כיוון שבעלי היה חייל והתאפשר לו לעלות במטוס, כשרצינו לעלות לארץ

לי לקחת את בתי ולהגיע באונייה למצרים והוא יעלה על המטוס ויפגוש אותי שם

  .יחד רכבת עד לתל אביב

   ל חייך  בארץ

המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה

בינתיים כבר ילדתי עוד ילדה. גרתי אצל חמתי מספר חודשים עד שמצאנו דירהוהגענו לארץ 

לא היה קל ולא היה הרבה כסף ובהמשך נולד לי בן נוסף מצבינו. עבודה במשרד העבודה בתור פקיד

כיום אנחנו מסודרים ויש לנו נחת מהילדים והנכדים .עבדתי במשק בית כי הכסף שבעלי הביא לא הספיק לנו

הן אמנם רחוקות אך מדברות איתי כל יום, אחת גרה באילת והשנייה גרה ברחובות

  .קרוב אליי בירושלים ועוזר לי בכל דבר שאני צריכה

  עינאל מבורך

  2013 יולי

 

אחרי שהגרמנים ברחו האנגלית תפסו את מקומם והמצב היה יותר טוב

אז אני הלכתי למשרד הממשלה כדי לקבל עבודה ונתנו לי לנקות בתים של אנגלים, להתפרנס

את המפתח לבית ומחזירה אותו 

ולהפתעתי גם הוא אמר שכן

אמר שיראה לי אישור מארץ ישראל שהוא יהודי

כשרצינו לעלות לארץ

לי לקחת את בתי ולהגיע באונייה למצרים והוא יעלה על המטוס ויפגוש אותי שם

יחד רכבת עד לתל אביב

  

ל חייך  בארץי ע/נא ספר

תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  

הגענו לארץ  1946ב

עבודה במשרד העבודה בתור פקיד

עבדתי במשק בית כי הכסף שבעלי הביא לא הספיק לנו

אחת גרה באילת והשנייה גרה ברחובות

קרוב אליי בירושלים ועוזר לי בכל דבר שאני צריכה

  

 

עינאל מבורך: ראיון

יולי, ירושלים


