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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  גלאם :שם משפחה

  
  מרים :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  קסנטיני:   איתו נולדתישם משפחה 

  

 בלועזית
  

Ksntini 
  עליזה :נולדתי ואיתשם פרטי 

  

  בלועזית
Aliza 

:                     מין
 נ

  :לידהשנת
29/06/1929  

 
  טריפולי :  עיר לידה

  

 לוב:ארץ לידה Tripoli בלועזית

  יהודה :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  טריפולי :מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  
  Tripoli בלועזית

 
  לוב :ארץ המגורים

 
  'ביסודי עד כיתה :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

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

  .לא חברה

  .טריפולי,לוב: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

  בלועזית הייתילא  :ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

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

  לא הייתי

 בלועזית
  

  השתחררנו מעזתה :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1948:  תאריך השחרור

 



 

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

לאיזה עיר לא  :לאחר השחרורציין מקום אליו חזרת

  .זוכרת שם

  

  :שנתעליה  לא הייתי :ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

1948  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  .אשונההרצל הר

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון
  

  הייתי בגן ולאחר מכן עברתי לבית ספר איטלקי בלוב. שלוש בנות ושני בנים+יחד עם ההורים 1929נולדתי בשנת ,גרנו בלוב

לאבא שלי .ישבתי בבית עם המשפחה.אותי מהבית ספר בגלל אנטישמיות ולא חזרתי ללמוד יותר והוציאו',למדתי עד כיתה ב

אימא שלי לא עבדה וגם הבנות לא עבדו במשפחה וגם הבנים לא . האחת של פחם ונפט והשניה  הייתה מכולת,היו שתי חנויות
  . אבא שלי פרנס אותנו. עבדו כי היו קטנים

  

  ן המלחמה י על קורותיך בזמ/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
  

  
כאשר הגיעו הגרמנים לרחוב שהייתי .והתחילו לעשות לנו צרות יתהבאו אלינו ערבים הב, 10הייתי בת כשהתחילה המלחמה 

אני זוכרת שהייתה אישה יהודיה שהרגו לה שבעה ילדים מול . גרה בו הגרמנים נתנו לערבים לעשות ליהודים מה שהם רוצים

זה מקום כמו . תהתפסו את אבא שלי ולקחו אותו לעז! כאשר התחיל כל הבלאגן הזה הסתגרנו בבית ולא יצאנו! העיניים שלה

דודה שלי באה ולקחה אותנו לעיר סמוכה ללוב . תהמה אבא שלי הצליח לשרוד וחזר הביבסוף המלח! הגטו והרביצו לו לידינו

  .ונשארנו אצלה עד סוף המלחמה

  

תמיד בזמן המלחמה לא יצאתי מהבית בכלל הבית ! לא היה חסר לנו כלום, בזמן המלחמה היה לנו אוכל מהחנות של אבא שלי

  היה  סגור ואימא פחדה שנצא מהבית שלא יעשו לי ולאחים שלי משהו אז כל המלחמה הייתי נעולה יחד עם האחים שלי בבית 

  

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

  

  

אני ואחותי נשארנו אצל דודה שלי בעיר . בסוף המלחמה חזרנו לבית שבלוב ולאחר מכן גם אבא שלי שנלקח לעזתה חזר ללוב

את ! הם הפכו להיות כמו משפחה,הם לא היו מפריעים לנו.לאחר המלחמה הכל הסתדר בלוב גם עם הערבים. הסמוכה ללוב

. וילדתי ילד ראשון 17והתחתנתי איתו בגיל  16הכרתי אותו בגיל . שלי בעלי הכרתי בסוף המלחמה בעיר שגרתי יחד עם דודה

  .חודש אחרי שילדתי אותו עלינו לארץ ואחרי שמונה חודשים עלו גם ההורים שלי עם האחים

  

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

  ):לדורות הבאים
  

אני נשכבתי . נתנו לנו אוהל קטן ובלילה הראשון ירד גשם חזק מאוד וכולנו נרטבנו,כאשר עליתי לארץ הביאו אותי לבאר יעקב

גרתי באוהל שלושה חודשים לאחר מכן עברתי לגור באשקלון בבית ! על התינוק שלי כדי לשמור עליו שלא יהיה לו קר

צעקתי ! אני זוכרת שבאו כמה ערבים מעזה ורצו להכניס את הליד שלי לתנור ולהרוג אתו .ום השוקאיפה שנמצא הי,ערבי



 

שנים והיו לי שישה  10גרתי ליד השוק ! לשומר שהיה במקום שהם רוצים להרוג את הילד שלי והוא רדף אחריהם והרביץ להם

יש לי מעל לשלושים נכדים ויש לי . ועד היוםלאחר מכן עברתי לגור בשיכונים מאז . שלוש בנים ושלוש בנות:ילדים

כאן בארץ לא . לאחר מכן לא עבד בגלל מחלת הסוכרת.כשהגעתי לארץ עבדתי בבית אריזה ובעלי עבד כטבח בצבא.נינים

  .עשיתי צבא

  

, י האגןלפני חודש נפלתי ונשבר ל! והמצב בריאותי שלי לא טוב. ניתוח ברגל,מרה כיס,ניתוח לב: עברתי הרבה ניתוחים בארץ

אוצר כי אני מוכרת אני מקבלת קיצבה מה. וזרת לישעות והיא ע 24יש לי מטפלת ! אני לא יכולה לקום ולא יכולה לעשות כלום

  . כנרדפת נאצים

  

  

  2014ינואר , אשקלון, לירון קירי: ראיון

  


