
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   שלום:שם פרטי   ארביב:שם משפחה

  קופתההשואה ובתפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Arbib         |                            ארביב:  המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתם פרטי לפני                                                          ש
 14.7.1923: לידה נ /  ז    Shalom             |                          שלום:  המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                       מקום לידה                                        
  Tripoli                      |                          טריפולי):   מחוז, ישוב(

   לוב:ארץ לידה

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

  הבעל   /שם פרטי של האישה  יםשם נעור
 ורה דעדוש'ג:  של האישה ורה'ג):   נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Tripoli          |                                     טריפולי):מחוז, ישוב(

   לוב:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :                                  או בתנועהמסגר:   המלחמה בית ספר עממי: ני המלחמהלפ

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
       טריפולי):    ארץ, וזמח, ישוב(

                                                                    
  ?   אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                   
                                                                                                        

                                                                      לוב, עזאז בטריפולי-מחנה כפייה סידי?   אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                        

                                                       לוב, עזאז בטריפולי-מחנה כפייה סידי:   מקום  השחרור
 

תאריך השחרור  
23.1.1943 

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

  מחנות/מקומות  שנת  : שם האנייה
   :בדרך לארץ 1950: העליה  אם עלה (

     עצמאות)בדרך הים
 

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


  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/תפות בבריחההשת, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

במחנה עבדתי באבנים . הנמצא בפאתי מדבר בלוב, עזאז- נלקחתי לעבודות כפיה במחנה סידי1942 בראשית שנת 19בהיותי בן 
  .מצרים- כבישים עבור הצבאות האיטלקי והגרמני לחזית בגבול לובלסלילת

  .פעם בשבוע הגיעו קצינים גרמנים לביקורת. עבדתי גם כטבח עבור חיילים וקצינים איטלקים ששמרו על המחנה
לו לחפש כעבור יום הח. אחרי מסע מפרך חזרתי לטריפולי). 1942זה היה בערב יום כיפור שנת (בשלב מסוים ברחתי מהמחנה 

  .והמשכתי בעבודות הכפיה, בלית ברירה חזרתי למחנה. אותי ולאיים עליי שאם לא אחזור משפחתי תיפגע
היינו מאוד רעבים וניסינו לפגוע . זרקנו אבנים לכיוון עצי הדקל שצמחו לצידי הדרך, באחת ההפסקות, בעת סלילת אחד הכבישים

מייד השומרים ששמרו . הדקלים והחל קרב של זריקת אבנים בינינו וביניהםלפתע הופיעו בעלי . באשכולות התמרים על העצים
  .וירה בו, יוסף זאנגו, אחד השומרים ניגש לאחד העצורים. עלינו הפרידו בינינו והענישו אותנו

  .  שוחררתי מהמחנה, לאחר מערכה באל עלמיין ותבוסת הכוחות האיטלקיים והגרמנים, 1943בינואר 
  

  יך  בארץי על חי/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  ".עצמאות" באוניה 1950עליתי לארץ בשנת 
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
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	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה


