
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  : להזכירכם

    ad@jafi.orgla :  ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא .1

 .7453557-03או בפקס  laad@jafi.org ה יש לשלוח בסריקה למייל /את הנספח החתום בידי הניצול .2

 *.8840למידע ושאלות בנוגע למילוי הטופס ניתן להתקשר למוקד המידע של המשרד לאזרחים ותיקים  .3

 .1-700-505-202" רוח טובה"-שעלו בעת הביקור ניתן להתקשר ללשאלות בנוגע לשיבוצים או בעיות  .4

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  רוקח :שם משפחה
  

  דיאנה- שרה :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  צורך לענות עליהאין , במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            מגנגי:שם משפחה איתו נולדתי
                                            

                                              בלועזית
Mgngi  

 
  דיאנה :שם פרטי איתו נולדתי

                                                      

   בלועזית
Diana                                            

:                     מין

 'נ   
  : לידה שנת

1939  
 

  טריפולי:עיר לידה
                                                              

 לוב :ארץ לידה                                             Tripoli   בלועזית

  משה :משפחה של האבשם פרטי ושם 
  

  לביא ויולה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                    טריפולי: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

              

   בלועזית
           Tripoli                              

  לוב :ארץ המגורים
 

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

  

  : מקצוע לפני המלחמה
)                               מורה, סנדלר, תלמיד(

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

                                                                                                      ברחתי עם הוריה למערות מחוץ לטריפולי: )האזור ושם הארץשם העיר או (: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

   בלועזית       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                             

  בלועזית                                                        ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

                                                          :             המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

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

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  



 

  :שנת עליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
1952  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                            
  הייתי תינוקת

  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 ,או בהתנגדות בריחהב
  

  . גרנו במערות ובזמן המלחמה איבדתי שתי אחיותיי שלא הכרתי אותן .לא היינו במחנה, ברחנו מכפר לכפר כמו פרטיזנים

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

  

ולאחר מספר שנים התחיל שלפני המלחמה היה אמין מכס שזאת נחשבה לעבודה טובה  אבא היה מובטל . חזרנו לטריפולי

  . עקיבא –הייתי הולכת לבני . אני למדתי בבית ספר גם עברית וגם איטלקית. לעבוד בגרוטאות בברזל

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

. . אחרי שנה בערך יחד עם חמשת אחיי שנים ואחר אימא שלי עלתה 13עוד לא מלאו לי  בעליית הנוער 1952 - בעליתי לארץ 

בינתיים אבא . היא רצתה לחזור לטריפולי. לא היה טובלאימא שלי .גרתי בהתחלה בכפר בתיה ומשם עברתי למקווה ישראל

, עד נישואיי לברוך, למצות כפקידה בתיכון ויצאתי לעבוד בבית חרושתלמדתי שנתיים בבני ברק . גם לו היה לא טוב. שלי הגיע

, בעלי עבד בבניין. היינו ידידים ולאט לאט התאהבתי. וכולם היו עולי לוב" מכבי"הוא היה שחקן כדורסל ב, הכרתי את ברוך

 יש לי ארבעה ילדים, 19 התחתנתי לפני גיל. הפכתי לעקרת בית ואני .הוא פרנס אותנו בכבוד, בעלי לא הסכים שאעבוד

  . נכדים ושתי נינות 12, שכולם משכילים עם תואר

  2013דצמבר , גבעתיים, יסמין שינדלר: ראיון


