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                                                    טריפולי: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Tripoli בלועזית
 

  לוב :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, סודיי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

 
  

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

  

     לוב', פורנאג :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, ו מחנה ריכוזבמידה והיית במחנה עבודה א

   

  בלועזית
  

                                                                   לוב', פורנאג :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

     :תאריך השחרור
  

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )ואיטליהגרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  הרצל



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

  

ר אחוהתחלנו ללמוד בבית ספר נוצרי  5בגיל  .גרנו באותה שכונה עם סבא וסבתא .אחים 8נולדתי בטריפולי ילדה שלישית מבין 

הייתה שוטר ואשתו  ןהיו לנו שכ .שירים בעברית ,ינו הולכים לתנועת נוער ללמוד עברית ודברים על ארץ ישראליה הרייםהצ

  .באחד הימים האמא נהרגה והתינוק היה איתי הרבה. היה להם גם תינוק שאהב אותי מאוד בהריון

באחד הלילות ההורים  .סיפרו לנו מה קורהלא  אבל שנסתובב בחוץ הוריי חששו .התחילו לאסור עליי לצאת מהבית 7בגיל 

 .נדדנו עד שהגענו לבית של ערבים שהשכירו לנו חדר בתמורה לאוכל. השכירו כרכרה עם סוס ואמרו לנו שאנחנו בורחים מהבית

  של בעלי הבית ירקות מהשדותוהייתה הולכת כמעט יום שלם תמורת פירות ואמא הייתה מחליפה סוכר ותה 

שמר בקבוקים למשפחה בצד ואבא עבד אצל המשפחה בהכנת יין  .היה להם כרם ענביםשלאחר מכן עברנו לחווה של נוצרים  

אמא ילדה תאומות  .לא היו כשרים כברליהם כי האמין שיום אחד בעל הבית נגע בבקבוקים ואבא ויתר ע. כדי שיהיו כשרים

 .נפטרו אחרי כמה חודשיים אבל הן בפורנאז 

לאחר כמה ימים החל להרגיש רע ולירוק דם לקחנו . צינור ההשקיהשתה מיום אחד אח שלי היה צמא ולא היה לנו מים אז הוא 

 לאחר כמה ימים .חוליםהלשלם לבית  כדימכרה תכשיטים  אמא אז, אותו לבית חולים שם לא היו מוכנים לקבל אותו בלי כסף

נשארנו סגורים בבתים והיו מאורעות  47ב .אמא שלי פתחה לו את הפה והוציאה לו שתי תולעים מהפה .הרגיש דגדוג בפה הוא

 פחדנו מאוד ולא הינו יוצאים מהבית

  

המשפחה , פעילותך הציבורית או התרבותית, התחושותיך בעת עלייתך ארצ( מתום המלחמה ועד היוםי על חייך  /נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים, שהקמת

  

צעירים באוניה עם  300 לארץ עלינו .הנחילו לנו אהבת מולדת ומורשתומכבי נוער האורעות באו ישראלים מתנועת לאחר המ

שהגענו ריססו כ. חיכינו לזה ,התרגשות לעלות לארץ אאלבאוניה לא הרגשנו פחד  .הרבה מאיתנו קיבלו מחלת ים. קצת בגדים

וזו ו צעירים מכל העדות הי .שם התחילו החיים שלנו ,לפנימיית אניות ליד מקווה ישראל לאחר מכן לקחו אותנוו DDTבאותנו 

  .ואני ,שהגיע לפניי ,אחיינו שם יה .התייחסו אלינו יפהוהמורים היו נחמדים  ,היה לנו כיף ,תקופה הכי יפה והכי טובההייתה ה

שתו בטריפולי ואני שאיבד את א שוטרלהתחתן עם אותו  בשבילבגיל שש עשרה הוציאו אותי  וריילמדתי בפנימייה עד שה

 19,ילדים  6יש לי  כיום .ברבנות בלי מסיבה וחתונה מפוארת התחתנו רק .התחתנו והבן שלו הפך לבן שלי .טיפלתי בתינוק שלו

  .היה בבית חולים עד מותו זהתאלמנתי לאחר שבעלי נפל באוטובוס נפגע בגב ומא 74בשנת  .ניםני 6נכדים ו

היינו תופרים , ו"התנדבתי באגודה למען החייל בויצ .שנים 16הייתי מנהלת המטבח באורט ו ,תדמור בהצטיינותללמוד בסיימתי 

כיום אני עם מקל הליכה והייתי על כסא גלגלים תקופה ארוכה  .יםלאחר מכן התחילו לי בעיות בברכיו תיקים לחיילים לגיוס

  פעם בשבוע אני הולכת למועדון הקשיש בנתניה .והולכת לטיפולים
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