"לְדוֹרוֹת"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים.בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il

את השאלון המלא נא לשלוח לדוא"ל ledorot@pmo.gov.il :פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית *8840
נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר.
יש לשלוח את הנספח בדואר :ת.ד 2512 .מגדלי ויטה בני ברק  5112401או בפקס02-5605034 :
ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא"ל בצמוד לשאלון.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :לאה

שם משפחה :אברהמוב

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה :חלפון

בלועזיתHALFON

שם נעוריםLULA:

שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה :לולה

בלועזיתLULA

מקום לידה)ישוב ,מחוז( :בינגאזי

בלועזיתCHIRINAYKA

תאריך לידה:
מין:
ז  /נ  .1942חודש ויום לא
ידועים
ארץ לידה :לוב

שם פרטי ושם נעורים של האם:
שם פרטישל האב :כלופה
זמירה זרודה
שם נעוריםשל האישה:
שם פרטי של האישה/הבעל)אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
בלועזית
ארץ המגורים :לוב
--מקום מגורים קבוע לפני המלחמה :
מקצוע לפני המלחמה:
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:
מקומות מגורים בתקופת המלחמה)ישוב ,מחוז ,ארץ(:בינגאזי .מדברות לוב
האם היית בגטאות? אילו ומתי?

חבר בארגון או בתנועה:
-

-

האם היית במחנות? אילו ומתי?-
מקום השחרור:

לוב

האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?-

תאריך השחרור- :
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?
לבית המשפחה בבינגאזי

מקומות/מחנות בדרך לארץ:עלו ישירות לארץ באונייה

שנתעליה:
1950

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:
ארצה

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:נא לכתוב בגוף ראשון
אמי הייתה תופרת ואבי היה נגר .אחיי למדו איטלקית ועברית בבתי הספר והיו לוקחים חלק באורח החיים היהודי בעיירה והיו
מגיעים לתפילות בבית הכנסת .משפחתי נאלצה לברוח למדבר ולנטוש את הבית בשל השתלטות הנאצים על העיירה בה גרנו.
חלק מהגברים של העיירה נלקחו ומעולם לא חזרו  .נולדתי לאבי ואמי במהלך המלחמה במדבריות לוב .את אבי לא לקחו
מאיתנו .אחי הגדול ברח מהם על אף שניסו לתפוס גם אותו.
אמי הייתה בהריון וילדה אותי במהלך התקופה בה שהו במדבר .אני ה 5-מבין  8אחים .משפחתי חיה במדבר בין  4ל6-
חודשים .אמי הניקה אותי עד גיל מאוחר מאחר ולא היה אוכל וכמעט גוועו ברעב .שתינו היינו מאוד רזות מאחר ולא היה הרבה
מה לאכול .אמי מספרת שהייתי מאוד רזה.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
במהלך התקופה בה שהו הנאצים באזור חיינו במדבר .לא היה הרבה אוכל ושרדנו עם מה שהיה .אמי הניקה אותי על אף שלא
היה יותר מדיי מה לאכול ,ולכן היינו שתינו מאוד רזות וככל הנראה אפילו בתת תזונה .לאחר כחצי שנה במדבריות ונסיגת
הנאצים חזרנו לביתנו בבינגאזי ) (CHIRINAYKAוחזרנו לאורח חיים רגיל .אני סובלת מבעיות בכליה אשר נובעות ככל
הנראה מכשל במהלך לידתי במדבר .אסטמה קיימת גם כן ,וככל הנראה הינה בשל סיבוך כלשהוא בלידה

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
לאחר המלחמה החיים חזרו למסלולם .ובשנת  1950עלינו לארץ באניה "ארצה" .אחי עלה לבדו לארץ .אני לא זוכרת הרבה
מהתקופה הזו מאחר והייתי מאוד קטנה .כל מה שאני יודעת ומספרת בעדותי זו זה זיכרון מסיפורים ששמעתי מאמי ואחיי ,אך
הם לא נוטים להרחיב ולספר יותר מדיי באשר למה שהיה .כל מה שפרטתי כאן זה כל מה שאני יודעת .לא מכירה יותר פרטים
באשר למהלך המלחמה .לאחר המלחמה ובמרוץ השנים נולדו  3אחיי הקטנים.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
בשנת  1950עלינו לארץ .חיינו במעברה בפרדסיה כ 8-שנים .ולאחר מכן עברנו לקריית גת ל 8-שנים נוספות .הכרתי את בעלי
באותה העת והתחתנו .עברנו לגור בפרדס כץ כ 30 -שנה.

ראיון :ורד חמוט ביטון ,חולון  ,מאי 2014

