
 

" ְלדֹורֹות"                                  
                             סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל 

 ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                  
 

. איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

 

 שם משפחה ושם פרטי כיום
 נעים :שם משפחה

 
 רפאל :שם פרטי

 

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                    

 אין צורך לענות עליה,                                     במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

 Naem בלועזית נעים: איתו נולדתישם משפחה 
 

:                      מין Refael בלועזית  רפאל:איתו נולדתישם פרטי 
 זכר

: לידהשנת 
1936 

 מסורתא: עיר לידה
 

 לוב :ארץ לידה Masorta בלועזית

  שמעון נעים:של האב ושם משפחה שם פרטי
 

  שהיבא:שם פרטי ושם נעורים של האם

  לוב:ארץ המגורים Masorta בלועזית מסורתא: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 

 

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

 
 

 :המלחמהמקצוע לפני 
 (מורה, סנדלר, תלמיד)

 תלמיד
 

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

 סרת:  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
 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 (גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה)
 

 

לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
 

: יהיעל שנת ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

1951 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

 גלילה

http://www.ledorot.gov.il/
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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

: )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)
 

אחי . היינו שלושה אחים ואחות. היינו מתפללים וחוגגים את החגים,  בעיר מסורתא שבלוב למשפחה דתית1936נולדתי בשנת 
הוא נפטר כשהייתי בן , את אבי אני לא זוכר. הגדול היה מביא את הפרנסה הביתה כי אמי לא היתה רואה ולא יכלה לעבוד

 .למדתי בבית ספר איטלקי ואחר הצהריים השתתפתי בשיעורים עם הרב. גרנו בשכנות לערבים ביחסים טובים. שנה

 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)
(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדותבריחהב
 

מהבית שלנו  בורחים והיינו  בלילות אני זוכר שהיו מפציצים אותנו.הייתי בן שש היו מדברים בבית על כך שיש מלחמהכש
קיבלתי דלקת בעין ולקחו אותי אני , בגלל שנאלצנו לישון בחוץ בקור .בוקר למחרת חזרנו הביתהוישנים תחת כיפת השמיים וב

 באחת ההפצצות נפגע בית .יהיעבור גם לעין השנת הדלקת אחרת , שצריך לעקור לי עין אחתשאמרלרופא בעיר הבירה 
. הטייס האנגלי היה אמור לפגוע במיכל דלק בטריפולי ולאחר סיום המלחמה חזר לבדוק את מקום הפגיעה, הכנסת בו למדנו

. הטייס היה יהודי וכאשר שמע שפגע בבית כנסת התחיל לבכות ואף תרם תרומה וחילק לנו סוכריות

 

   עלייתך לארץ וחייך כיום, י על קורותיך מתום המלחמה/אנא ספר
 

 עד שנת 1949משנת . ההגנה כדי ללמד את הבחורים כיצד להשתמש בנשקתנועת  שלחו אלינו שליחים של 1948בשנת 
 כל שבוע היתה ."גלילה" עליתי לארץ עם כל המשפחה באניה 1951בסוף שנת . היה בית ספר שבו למדנו עברית גם 1951

 .שם ריכזו את כל העולים שהגיעו מכל העולם,  לשער העלייה, הגענו לנמל חיפה. לאחר הפלגה של שמונה ימיםמגיעה אניה
מושב  ,אמרו שאנחנו הולכים לזנגריהלאחי . התגוררנו באוהלים במהלך פיזור העולים ברחבי הארץ, עתליתמחיפה המשכנו ל

את אשתי . עשיתי מילואים אבל כן אותי בגלל הבעיה בעיןלגייס הצבא לא רצה  . המקומילמדנו בבית הספרשם , אליפלט כיום
 . ניניםושמונה נכדים כיום יש לנו גם עשרים ושלושה. 48נפטרה בגיל בתי  , ילדיםשבעה נו לנולדו ,פגשתי בארץ

 

 

 יאיר יהודאי: ראיון

 2013אוגוסט , אליפלט

 


