
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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 אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  בן דוד

  :שם פרטי

  רינה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  ארבע

 בלועזית
Arba 

  :איתו נולדתישם פרטי 

  רינה

  בלועזית

Rina 
:                     מין

  נ

  :לידהשנת 

1932 
  :  עיר לידה

  חומס

  בלועזית

Khoms 
  :ארץ לידה

  לוב

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  מרדכי ארבע

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 בן ציון) זולה(מזל 
  :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  חומס

  בלועזית

Khoms 
  :ארץ המגורים

 לוב
  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  כיתות יסודי 3

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  לא

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

  עברית אותנו אולפן שלימדו

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

 חומס
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

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

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  :הבית בחומס 

לבית . לביתוכניסה , כניסה לחדר אורחים, כניסה לחדר מדרגות –כניסות  3היו לו . לבית שלנו בחומס תאני עד היום מתגעגע

  .מרוב שהיה גבוה היה חלון באמצע בשביל שייתן אור –' מ 6בגובה כ, שחורה-הייתה סככה לבנה

, "אולמסי", "אלחלוי" –סוגי דקלים מיוחדים  3עצי תמרים ועם  50היה בו בוסתן יפה עם , "עשיר מבגדד"את הבית בנו לנו ה

, ה לו חנות גדולההיית, מוכר בדיםהמקצוע שלו היה . אבא שלי היה עשיר מאוד. תאנים, בנוסף היו גם עצי רימונים". אוללחרא"

  .כל הדברים הטובים, "שפון", "צטהפורה", "דפתר" –ומחסנים של בדים הכי טובים 

בחצר של הבוסתן הייתה . ועוד, תירס, אפונה שםפעם זרעו . בבוסתן עצמו היו עוד שני חדרים שתמיד היה משכיר לערבים

  ..שבילים ופרה- עם שבילים, תוכל לילה הוציאו מים מהבריכה במן סוג של השקיה פרימיטיבי, באר

  .לנו ולבישולים דאגה. אמא הייתה עקרת בית

  

שמחת , פורים, פסח –בבית חגגנו את כל החגים  .מהצד של אמא גרו בעיר במוסרתה, האחים של אבא גרו אתנו בחומס

רק חיכינו לעלות , דםהיינו ציונים ב, התרגשנו מאוד, חגגנו, "שנה הבאה בירושלים הקדושה"ובכל פסח תמיד אמרנו . תורה

והיינו והולכים , פרחים שושנים וצבעים יפים, אח שלי היה לוקח נרות גדולים, מנהג קבוע שאני זוכרת הוא שבכל חג .לארץ

ולפנות , בשמחת תורה היינו הולכים בערב לרקוד ולשיר. ה אווירה אמתיתיתל של חג הי"האווירה בחו. איתם לבית הכנסת

שהיו בו גם יהודים וגם , בית ספר איטלקי, הלבוש בבית הספר היה שחור ולבן .כים לבית כנסת להתפללבוקר היינו קמים והול

  .מוסלמים לא, נוצרים

  

  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
  
  

  :תחילת המלחמה 

, אני לא זוכרת למה, את בית הספר פתאום סגרו לנו. 6הייתי בת , הייתי ילדה קטנה 39המלחמה הגיעה לחומס בדצמבר 

  .פשוט סגרו

אמרו לו תכף , קומתי-חשב להשקיע בבית דו, והיה לו כסף, מתחילהאבא שלי לא ידע שהמלחמה , איך שהתחילה המלחמה

  .והוא ממש בכה כמו ילד בטן, ההסחורה לא הגיע, המלחמה התחילה. תתחיל המלחמה ויפגיזו אתכם

  .עוד לפני המלחמה השלטון בלוב היה איטלקי

ואיימו , היה משטר של קצינים, להתנגדאסור היה , החרימו לנו את כל הרכוש, פ עם הגרמנים"בזמן המלחמה האיטלקים ששת

  .ומה שנשאר הערבים לקחו הכל, והם ברחו לאיטליה, לבסוף רוקנו את אבא שלי מכל כספו. עלינו שיסגרו לנו את החנות

  :המלחמה 

 .מאודהייתי פוחדת , כשהיו אזעקות עקב הפצצות של המטוסים הגרמניםו, מסביב לעיר, הם היו מפגיזים בכל האזור כל הלילה

, לנו מן מערה כזאת שאפשר להתחבא בבית היה. הייתי רצה מהר מתחת לשמיכת פסים ונכנסת מתחת למיטה של אמא ואבא

ניצלנו . קומות שבמזל לא קרס עלינו 2מעלינו היה בניין . .בנס לא קרה לנו שום דבר, אתנואפילו השכנים היו באים להתחבא 

היו נותנים קמח של . בתלושים, הכול היה במנות, היהודים היה מחסור גדול באוכלולכל , היינו שם כל היום. מהרבה דברים



 

  .הכל היה מנות. קצת אורז, או קמח שחור של שעורה, תירס

  :המעבר לכפר 

  .כל היהודים מהעיר חומס ברחו ופחדו מאוד, בעקבות כך החלטנו ללכת לכפר

לפני שיצאתי אמא אמרה לי לקחת . ויצאתי מהחלון דרך הסורג, םאני זוכרת שכשיצאנו מהבית אני סגרתי את הדלת עם ברזלי

במקום , אח שלי מסכן גם נבהל, וכמובן שנבהלתי מהאזעקה, נכנסתי דרך הסורג והתחילה האזעקה. כמה בגדים בשביל אחיי

  .וכמו שבאנו ככה חזרנו, לדחוף אותי פנימה הוא משך אותי חזרה

הבן דוד שלי נהרג . פגזים 14 –עד היום אני אפילו זוכרת את המספר , בכוונה פגזיםבזמן שברחנו לכפר הגרמנים ירו עלינו 

  .מפגז שפגע בו ישירות

  ..שבועיים-אני חושבת שבוע, לא זוכרת בדיוק כמה זמן היינו בכפר

. לא נשאר כלום. לאחים שלי אפילו לא היה מה ללבוש. הכול, את החנות, גנבו את הכול, עד שחזרנו לחומס לא היה שום דבר

  .היה מפחיד

  .מחנה ריכוזשם בנו ש, דו בבנגזי בלוב'ליד העיר בג, אבל הנאצים הגיעו עד איטליה, לא הרבה יודעים #

  :במהלך המלחמה 

האחים שלי החליטו להתגייס למשטרה הבריטית בשביל שיהיה להם , לאחר כשהגרמנים כבשו את העיר חומס וגנבנו לנו הכול

  .מה ללבוש וקצת פרנסה

  .ירו בו על המקום, כל פעם שראו מוסלמי בוזז משהו, אני זוכרת שהאנגלים בשביל לעשות קצת סדר

  :בסוף המלחמה 

ואבא , ערבים שהיו חייבים לאבא כסף' עברנו לשם כי היו מס. גרנו בבית של מוסלמים שעזבו, עברנו לעיר אחרת 44-45ב

  .א קיבל כלוםלבסוף ל, חשב בזמן העונה של השמן ישלמו לו את הכסף

והערבים פרצו באופן חופשי לבתים של כל מיני , ערב אחד הייתה הפגנה גדולה והרבה צעקות, אני זוכרת שבאותה תקופה

  .ערבים הלכו לחנות שלו ורוקנו הכל' וכשחזר גילה שמס, הוא נסע לעיר הבירה, באותו ערב  אבא שלי לא היה. תושבים

  

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

  :ההכנות לעלייה 

התחילו  48ב. ובעקבות כך עברנו יחד איתו, בבסוף המלחמה אח שלי שהיה שוטר אנגלי שהעבירו אותו לעיר הבירה של לו

בינתיים הוא סדר לנו את המסמכים . אבל הוא אמר לי שאני נשארת איתו, אני רציתי לחזור לחומס. הדיבורים על עלייה לארץ

  .ושל אחותי, של אחי, של אמא, את תעודת העולה שלי, לעלייה

  

, בכלל תעודת עולה וגם הייתי קטנה מדי בשביל לקבל תעודה חדשהלא הייתה לי , בגלל שהייתי קטנה, אך אצלי הייתה בעיה

ותעשה לה מהר כדי , תוסיף לה בגיל, תעשה לנו טובה"אמרה לו , אז אשתו של אח שלי הלכה לרב הראשי בסוכנות היהודית

הוא . היה ךוכ. תכי בחומס המוסלמים חטפו את הבנו, החשש הוא היה עקב הרצון שלי לחזור לחומס". שהיא תוכל לנסוע מפה

אמא שלי רצתה , עליתי ביחד עם האחים 49אק ב'יק צ'אז צ. 'א 'וכל הבדיקות יצאו א. 1932ל 1933הוסיף לי בגיל משנת 

... לא מפריע. וכשהגעתי לארץ השאירו את התאריך כבר ככה. לכן הוא נשארה לטפל בו, אבל אבא שלי היה חולה, לעלות גם

  ..שנה פחות.. שנה יותר



 

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

  ):לדורות הבאים
  
  

  :העלייה לארץ 

 שער העלייה" סנט לוקאס"היינו שבועיים בבית מחנה של עולים . עלינו באנייה לחיפה, אחותי ואח שלי, כשעלינו לארץ עלינו אני

ואנחנו ', המשפחה של אמא הגיעה למחנה א. ששם ישנו על מיטות סוכנות, חודשים לבית ליד 3כ לקחו אותנו "אח. בחיפה

אנחנו . מהרוח והגשם האוהלים עפו ונשארנו תחת כיפת השמים בגשם. אוהלים- המחנה כולו היה אוהלים. 'היינו במחנה ב

גרנו , כ עברנו לביריה למשך שנה לאחי הגדול"אח .אחי גייסו מיד לצבאאת . עקרבים 3בלילה אחד עקצו אותי . סבלנו מאוד

למרות שלא היה , התחושה להגיע לארץ הייתה שמחה רבה .התחתנתי 17ובגיל . בבתים של הערבים שברחו בזמן המלחמה

משפחתו עלו יותר אבא שלי עם אחי השני ו # .כלום, ירקות, דגים, לא היה בשר. חלבה, לחם, רק תפוזים, לא אוכל, כלום

ואמא שלי עלתה עם שתי . אז הוא נשלח לבאר יעקב, בעלייה לארץ אבי היה חולה שחפת. כ עלתה אמא שלי"ואח, מאוחר

  .האחיות שלי ואח

  : המסר לדורות הבאים

  .נינים 8, נכדים 16, ילדים 6היום יש לי שישה  #

  .אין כמו מדינת ישראל, אין לנו מקום אחר, לשמור על המדינה, לאהוב את המדינה #

  .אין לנו מקום אחר, אנחנו קיבלנו הכל מכל הלב, והיו עקרבים, וישנו באוהל, למרות שלא היה אוכל

  .עד היום אני מתחרטת על כךו, ביתעל כל הנושאים הללו לא דיברו #

  

  2014אפריל , חיפה, דותן פנואל: ראיון

  

  

  

  

  

  

  

  


