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  לוב :ארץ המגורים                               Tripoli בלועזית

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
         )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

                          

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

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

                                                                                                   
        ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                             

      ציין את שמו, ריכוז במידה והיית במחנה עבודה או מחנה

                                                                                                             

  בלועזית
  

    :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  ריפוליט
 

  : 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
  טריפולי

  

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

  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  ארגנטינה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

כשאני  המשפחה התאכזבה .היה בןבמשפחה ציפו שהתינוק הבא שיוולד לאמי יכולם ו זכר שמת לאחר הלידה אמי ילדה תינוק

הייתי ילדה יפה . עשו לי בריתה גדולה ומפוארת!" איזה עיניים כחולות יש לה! תראו איזה יפה היא"אבל אבא שלי אמר  ,נולדתי
לי וראים ק אנשים ברחוב היורכבתי על אופניים כשסרט אדום בשיער וו מאוד ואני זוכרת שהלבישו אותי בשמלה עם פרווה

  .יפה באיטלקית –" במבינה"

לאבי הייתה חנות קצבים איכותית מאוד שהרבה אנשים באו לקנות . לא היה חסר דבר, היה טוב מאוד שלי ושל אחייהגידול 
שלי התחתנה איתו בגיל צעיר  אמא. צרפתית וספרדית, איטלקית, ערבית, עברית: ידע חמש שפות. הוא היה גם וטרינר. בה

רגן מוסליני בשנת אמי השתתפה בתחרות מלכת היופי שא ,לפני ההיכרות עם אבי. נות חברותש 3לאחר  1928בשנת , מאוד
והכסף שהיא קיבלה ! אמא שלי זכתה ..הוא עשה את התחרות כי הוא רצה לראות את הנשים הכי יפות בטריפולי. 1927

אך לאחר החתונה היא , תה רוקמתלפני החתונה אמי היי .הזכייה בתחרתשנה לאחר  ,לחתונה עם אבי שימש אותהמהזכייה 
ובבית . זור של ערבים ודיברנו ערביתשהיה ממוקם בא Sehmran  88גרנו בבית ברחוב . בי ובתשעת אחיי, גידלה את הילדים

  .הספר דיברו איטלקית

יה ממוקם שהבאתי אליו לדוכן כריכים ! "לאורה בואי": הוא אמר לי 4ואני זוכרת שבגיל , לאבא של אמא שלי קראו אהרון
. בפסח למטעים כדי לברך על פירות האילן ה'בקורוצ לקח את כל המשפחה שלנו גם סבא. ברחוב והוא הביא לי סנדוויץ טונה

לימדו אותנו שירים בעברית שאני מזהה אותם עד הם . שבאו אליו אנשים שידעו עבריתהלכתי לגן ש 4מגיל אני זוכרת עוד 
לסחוב  והוא ביקש ממניאבא שלי קנה בשוק עופות , שוחטים את העופותבזמן ש ,לפני כיפורביום שש, זיכרון נוסף הוא !היום

    !"העוף גדול ממך! מסכנה: "הלכתי ברחוב עם העוף ולפתע אישה עצרה אותי ואמרה לי. אותם
מקימה אותנו תה יאמא היכל בוקר . איטלקי ששכן בעיר העתיקה של טריפוליבית ספר ב 'התחלתי ללמוד בכיתה א 6בגיל 

אני עוד זוכרת את . דקות 10ההליכה לבית הספר הייתה קצרה וארכה . יוצאת לרחוב כדי לקנות חלב עיזים טרי מהרועה צאןו
   .לו אדלה'שמה היה סרנצ! ' ג- 'שמה של המורה מכיתה א

  
  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 ,ו בהתנגדותא בריחהב
  

שלנו שמנו את הבגדים . 31.9.39בתאריך  בסוף הקיץ זה היה . לשחות ביםילדים בתקופה הזו והיא שלחה אותנו  6לאמא היו 

לכן יצאתי . חששתי שהם ילקחו. גועה לגבי הבגדיםאבל לא הייתי ר, נכנסתי לים עם אחי הקטן. בחורים שהיו בחומה ליד החוף
ואחרי זה בומים ! פתקים נפלו מהשמיים, הרמתי עיניים למעלה, אווירונים 3פתאום ראיתי . על הבגדים מהים כדי לשמור

. אחד מהבתים שנפגעו היה בית של המשפחה של אמא ! והן נפלו בתוף העיר  המטוסים הפילו עלינו פצצות !חזקים נשמעו

  .אנשיםחמישה או שישה  באותה תקיפה מתוסך הכל  .בנה וכלתה ,דודה של אמא מתה עם ביתה
אני קפצתי על  .הגיע לפניוהוא  4אחי הקטן היה אז בן . קילומטר לכיוון הבית 2-התחלתי לרוץ כ, כשזה קרה פחדתי מאוד

אחותי  .ואני בחיים שהצלחתי להגיע אבא שלי שמח מאוד ,כשהגעתי הבייתה. כדי להגיע מהר הבייתההנוסעת ה 'הקרוצ
והתחבאה אצל אישה  רצה לכיוון החוף, בשלב מסוים היא גם יצאה מהים .קפאה במקומהו הנבהלה כנרא ,ביםגם שהייתה 

. מרתףבהתחבאנו , כולנו כבר היינו בבית, בשלב הזה .האישה הזאת הביאה את אחותי הבייתה אחרי כמה שעות. זרה בעיר
תי יצא, ל ההפצצותשבימים האילו . קורהשמה בבספרדית כדי להתעדכן , שלי הקשיב לרדיו באיטלקית אבא, באותו זמן

אמרתי  "!המפציצים יהרגו אותך! תיכנסי הבייתה"צעקה לי יצאה החוצה לרחוב ואמא שלי מהבית כדי לשחק קלס עם ילדים ו

  ! אותי המפציצים לא יהרגו - לאמא
יחד עם גברים  שלחו את אבא שלי למחנה עבודה, בשנה הזאת. 1941שכו עד שנת ההפצצות של המטוסים הגרמניים נמ

המזוודה שהייתה איתו . יום אחד בלבד במחנה העבודה הספיק להיותהוא , מכיוון שגרמני פצע אותואך . 18-45 בגילאי יהודים
 ,לנו הוא אמר. עבור היהודים ם להחמירידע שהדברים הולכי, אבא פחד מאוד, לאחר האירוע. ליהודי לובמוזיאון נמצאת כיום ב

אבא  ,לשםכשהגענו . נסענו ברכבת לגריאן, תוך יום מפציעתו .לפני שנמות כולנומטריפולי שאנחנו הולכים לברוח  ,למשפחה

השתכנו במתחם . חדר לכל משפחהגם הם שהשכירו  יהודיםהיו איתנו עוד . לנו חדרהשכיר מקומי שהסכים לדיבר עם ערבי 
אני לכן ו אבל זה לא הספיק נפשות 8-דלי מים ל, ברז מים אחד לכל המשפחות היה. חנויות מסחר עם מתחם שלשהיה פ

  . את גריאן למזלנו לא הפציצו. מים מ לבאר כדי לשאוב"ק 4ואחותי הלכנו 
מתו הרבה אנשים ...אני זוכרת שראיתי כתמים רבים של דם ,בעיקר הילדים חלו בזה, דיזנטריההשהייה במחנה הביאה איתה 

 את ביתה המתההשאירה ו חשבה שהיא ישנה הדודה. 13מתה בגיל שהבת של דודה שלי  אחת מהם היא .במחנה הזה
  .בטוניס מהפצצות הגרמניםוביתו נפצעו הבעל של הדודה גם . ימים 3 במשך
לי אמא אמרה . כסף במסעדהאחותי הרוויחה ו שאמא כיבסה מדים של חיילים תמורת כסףהייתה  בגריאן שלנויום השגרת 



 

אישה הלכתי ל ,כך עשיתי .כי הם היו נוצרים עמידים ויכולים לשלם שאני אלך לעבוד אצל איטלקיםושאני נראית כמו איטלקייה 
אליה כל  המשכתי להגיע .לי באוכל תשלםגרביים ותמורת זה שאקפל היא אמרה לי " . אני רוצה לאכול"איטלקייה ואמרתי לה  

  . ולכן סיפקה לי תעסוקה יום יום אצלההיא ריחמה עלי אני חושבת ש ,במבט לאחור .לה במשק הבית יום ועזרתי
אמא שלי בישלה מאכל ש אני זוכרת שבזמן . אבא היה סוחר של כל מיני דברים שקנה בשוק ומכר כדי להרוויח כמה גרושים

הגיעו  גרמניםה. נו מאוד והתחלנו לברוח לכל עברנבהל, כששמענו את זה "םגרמנים מגיעי"אומר ה שמעתי שמישהו, לפסח
גופות רבות יצאו אני יודעת ש.  מערות - "גוטה"חת אותם לוס החוצה כדי לקלמתחם שלנו ואמרו לנו להוציא את כל חולי הטיפ

שום שלי לא הסכימה ב אמא. למערותרצו לקחת אותה גם אותה אחותי הגדולה הייתה חולה בטיפוס וגם  . מהמערות האילו
אני אמות איתה ולא אמות "היא אמרה . אותה לטריפולי כדי שרופא ילדים יראה אותה פנים ואופן והייתה נחושה בדעתה לקחת

מההפצצות של המשחתת ניצלו אחרי שאחותי קיבלה טיפול תרופתי ובמזל גדול הן  בשלום אחרי יום הם חזרו לגריאן". פה

  .שהפציצה את טריפולי
אח שלי ! י שעבר לידו עם האופנוע שלונחטף על ידי גרמנ, אז בן שנתייםשהיה ן שהיינו בגריאן אחי אני זוכרת שבזמעוד 

אחי  .אותו זרוק הרצה לחפש אותו ומצא, אמא השתוללה. ת אחי בצד הדרךוזרק אהתחיל לצרוח והגרמני עצר את האופנוע 
וכתוצאה , מישהו בא והעיף אותו לשפת הכבישכשגם הוא נפצע . משומשיםפרימוסים הגדול עזר בפרנסת המשפחה במכירת 

   .כולו התמלא בדםנפצע  ומכך הוא 
שם אני זוכרת שהופיעה לי שלפוחית מאוד גדולה מאחורי . בעקבות ריבוי המחלות לטובת זאוויה 1942את גריאן עזבנו בשנת 

י על האדמה כך שהשמש תחמם היא ענתה שאצא החוצה לקרני השמש ואניח את ראש? שאלתי את אמא מה לעשות. האוזן

ירד לי הרבה דם , האבן פצעה אותי! עבר חייל איטלקי פשיסט וזרק עלי אבן גדולה, בעודי שוכבת על האדמה. את השלפוחית
  .וכתוצאה מכך גם השלפוחית התפוצצה

  

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

חזרנו כל המשפחה  ,לאחר מכן. לנו שהם כבשו את טריפולי ואנחנו משוחרריםואמרו  זאוויהל הגיעובריטים  1943 בשנת
יום אחד כשהלכתי ברחוב עם . היה בית ספר איטלקי ושם היו החיילים הבריטים הפצועיםבטריפולי מול הבית שלנו . לטריפולי

כדי שאני אקח כמה מציות  הוא שלשל למטה שק כביסה מלא בכבסים ועם ,ספרהבית מי קורא לי חייל בריטשמעתי , אחותי
   .לאמא לכבס

הוא מכר , שרשחיטה של ב אך מאחר ולא התחדשה, לשגרת העבודה אבא חזר .נשארו שם כחודשיים עד שהבריאוהחיילים 

הכל ! 'חזרתי לבית הספר מכיתה אאני  . רך היםלמכור בשר קפוא שיובא דמסוים שלב באבא חזר . תחילה בוטנים ותמרים
" רומא"בשם , עברתי לבית ספר מחוץ לעיר ואז 1949המשכתי ללמוד באותו בית הספר עד ! שנתיים הלכו לפח! מהתחלה

  .שם כמה חודשים עד העלייה לארץוהספקתי ללמוד 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, בורית או התרבותיתפעילותך הצי, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  

ערבים ה, לעומת זאת. בעיר מצד תנועות הנוער וחגיגות היו שמחות. שקמה מדינה יהודית בארץ ישראל 48שמעתי בשנת 
שנעלה עם הוא רצה  ,וקית של מעפיליםאני זוכרת שאבא שלי פחד שנעלה בעלייה לא ח. התרעמו על כך שיש לנו מדינה

. אחיי באונייה לאיטליה הם שלחו אותי ואת שני, שיון מהבריטיםיכשההורים שלי קיבלו ר. הרבה כסףבזמנו שיונות שעלו יר
ממונטמריו עלינו לארץ בטיסה . למשך שבועייםושהינו באיטליה  49במרץ  הפלגנו. בטריפולי נשארו עם אבא ואמא ישאר אחי

חודשים עברנו  4אחרי . במשמש, עבדנו בתפוזים. חודשים 4היינו שם  ."בית העולים רמה"לרחובות הגענו לו לישראל) איטליה(

  1949לעלמה בגליל העליון עד ספטמבר 
עיתונים עם  יישראל ראיתואילו בשפת הקודש את העברית כמשום שבטריפולי ראיתי בהתחלה ם בארץ היו מוזרים לי יהחי

ההתאקלמות בארץ הייתה קשה בלי . שהיה כתוב בעברית שום דבריפולי לא זרקנו אנחנו בטר! שפת הקודש זרוקים בפח
והם החזירו לי  ,אגתי לכתוב להם ולשתף אותם במצביד, אבל בכל התקופה הזאת שהיינו בנפרד, ההורים שהגיעו אחרי

  .מכתבים בחזרה

רק  !המקום היה נידח -לא היינו מבסוטים אנחנו .באוהלים וחילקו לנו חלב ולחם השתכנו שם, בעלמההתאחדתי עם ההורים  
בזמן שחיינו . אחי אמר לה שאם לא טוב לה שתחפש לנו מקום אחר לגוררצתה לעזוב ואמא שלי . ראינו את החרמון מלפנינו

עזבנו את עלמה  1950בדצמבר . עסק בקצבות, במקביל. הוריק את המים מהבריכה הוא, עבד בבריכה אבא שלי, בעלמה
לול קטן , פרה, נתנו לנו ביתבחצב . מטריפוליאת בני העדה שלנו אתה כשהגיעה למושב וראמא שמחה . חצבב מושועברנו ל

  . ההורים היו צריכים להתרגל לעבודה חקלאית. עגלה וסוס



 

בזכות קורס עזרה עבדתי בבית חולים  וייסל בגדרה  1951-1952בשנת. אני עבדתי בקיבוץ חפץ חיים ולמדתי עברית באחווה
את  .1955עד שנת , חזרתי לעבוד בקיבוץ חפץ חיים בבית ילדים , לאחר מכן. ת שעברתי בעלמה במשך שלושה חודשיםרפואי
הבאנו תזמורת , במועדון, במושבחתונה הייתה ה. התחתנו 23.11.55ב ,השנה ובסופהבתחילת  במושב הכרתיבעלי שאול 

שאני  נכדים 20יש לי גם . ת הכל כדי שיצליחו בלימודיםעשיתי אילדים ו 6לי  יש. 1956ילדי הראשון נולד בשנת . מרחובות
   .סעודות שישי שאני עורכת בביתילכשהם מגיעים רואה 

אני רוצה לחיות כדי לראות את . שנפטר שלי זה הילד שלי רפאל העצב. הולידו ילדיםו אני שמחה שהילדים שלי התחתנו

  .תגדלים ומקימים בעצמם משפחוואת שאר נכדיי ילדים שלו ה
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