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 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: )
 

היא מדבר גדול מאוד ויש לה שתי הרי בירה בנגזי וטריפולי. אני זוכר בלוב, בבנגזי, עיר הבירה של לוב. לוב  8391נולדתי בשנת 

את הבית שלנו, בית גדול עם חצר ענקית עם חדרים סביב החצר, מטבח גדול, בית שלא סבל ממחסור. אבי היה יבואן, שלט בצורה 

 טובה מאוד באיטלקית  והיה מייבא מאיטליה כל מני דברים ללוב.

 אחים ואחיות, אח"כ נוספו עוד שתיים. 3היינו אז  –היינו משפחה ברוכת ילדים 

 –לוב היתה תחת שלטון איטלקי, היתה לנו אזרחות איטלקית,אבל  למרות האזרחות בזמן שקיבלו הוראה להכניס אותנו למחנות 

 מייד האיטלקים עשו את דברם של הגרמנים והכניסו אותנו למחנה.

 
 

 

 קורותיך בזמן המלחמה נא ספר/י על 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב)גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

 (:האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת ,או בהתנגדות בריחהב
 

לבית ידעו איפה היהודים גרים, אנחנו גרנו בשכונות יוקרתיות יחסית הגיע הצבא האיטלקי ואספו אותנו מהבתים, הלכו מבית 

 לערבים, כל לוב היתה בכלל מקום בלתי מפותח. מהבית לקחנו קצת בגדים קצת כלי בית.

 היהודים סבלו באזור בנגזי יותר מאשר באזור טריפולי. יהדות בנגזי והסביבה כולם כמעט נלקחו ע"י הצבא האיטלקי והכניסו אותנו

 למחנה בשם ג'דו.

, היה לי אח קטן יותר. אני זוכר פעילויות בתוך המחנה, אני זוכר שאחי הקטן פתאום  4-5כשהכניסו אותנו למחנות הייתי בערך בן 

נעלם לי, הוא היה כמו הצעצוע שלי. כעבור כמה זמן אני רואה את אמא שלי בוכיה ואבא גם שואל איפה האח ואז נודע לי שהוא 

 דעתי מה פירוש המילה הזו בכלל.נפטר, לא י

 פרצה במחנה מחלת טיפוס והרבה ילדים מתו, גם מבוגרים. 

המחנה היה רחוק מהעיר, לקחו אותנו על משאיות. היו יהודים שברחו לכל מיני כפרים נידחים בלוב כדי להתחמק והיו כאלה 

 שפשוט חיכו, לא רצו לעזוב את הבית ובאו ולקחו אותנו.

ע המדבר, זה היה מחנה צבאי שהוסב לקליטה של יהודים. המלחמה היתה בין הבריטים לאיטלקים בעיקר ואז גם המחנה היה באמצ

, בין והיתה סלקציה בין הנשים לגברים  SSהגיעו כבר כמה חיילי  -גרמנים התחילו להגיע ללוב. היתה כבר סלקציה בתוך המחנה 

אז לקחו את כל הנשים וגילחו את הראש שלהן ולא זיהיתי את דודה שלי הילדים לבין המבוגרים ואנחנו לא הבנו מה קורה. 

 ואחיותיי. 

היינו רואים להקות של מטוסים, פעם איטלקים, פעם אנגלים, פעם גרמנים  והיו קרבות די רציניים בלוב היינו שומעים את 

 גלים מנעו מהם את זה. ההפצצות. עיקר המלחמה היתה על הרצון לחצות את לוב ולהגיע למצרים וטוניס והאנ

 היה ניצחון גדול של האנגלים על הגרמנים, הגרמנים נסוגו בבהלה אפילו והשאירו את הנשקים שלהם. 44-ב

במחנה מה שזכור לי הכי הרבה זה הרעב. היינו בביתנים עם מיטות ברזל, מסביב למחנה הכל היה מדבר, היו באים ערבים ומנסים 



 

 למכור דברים לתושבי המחנה. 

 . 44כעבור כמה זמן אחרי הניצחון של הבריטים באו ושיחררו אותנו בסוף 

 

 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה(: חייךהביתה,  תך)השחרור וחזר

 

 

לא חזרנו הביתה לבנגזי, נסענו לטריפולי שם היהדות לא נפגעה באותה מידה. היתה שם קהילה יהודית גדולה יותר, היו שם בתי 

 ספר, תלמוד תורה, לימוד עברית. 

הגענו לחבר של אבא שלי, הוא נתן לנו דירה בקומה השניה ואבא היה צריך לנהל לו סוג של חנות/מחסן וככה גרנו בבית מאוד 

פואר. בבית הזה אמי ילדה את אחותי הצעירה. אני זוכר שאבא שלי חיכה שיהיה בן והוא נורא התאכזב שנולדה בת. אני זוכר מ

 שהיא היתה כ"כ יפה שלא עמדתי בפיתוי לא לגעת בה והייתי חייב להושיט יד ללטף את הפנים שלה, שמה דינה. 

שלפני שנלקחנו למחנה היה מרוהט בטוב  -נו לבנגזי. הגענו לבית שלנו גרנו בטריפולי תקופה של כמעט שנתיים ולאחר מכן חזר

 טעם, ריהוט איטלקי שאבא שלי ייבא, ריהוט יפה , שעונים על הקירות ותמונות, חיינו אז בשפע.

 ח.כשחזרנו הבית היה פשוט ריק, קירות וריצפה, כלום לא השאירו בבית. כל התכולה של הבית וכל הסחורה של אבי, הכל נלק

אמי היתה נכנסת לבתי השכנים הערבים לפני המלחמה ואחרי המלחמה והיתה רואה את הרהיטים שלה אצל השכנים ופחדה לפצות 

 פה ולהגיד שזה שלה.

ככה היינו בבנגזי עוד כמה שנים, אני למדתי בבי"ס תלמוד תורה, זה היה בית ספר עממי, ילדים גדולים למדו איטלקים, אחי הגדול 

 דוברי איטלקי אבל אני לא הספקתי.ואחיותיי 

 אבל כן למדנו עברית וערבית, ידענו קרוא וכתוב ממש טוב בעברית וכשבאנו לארץ  שלטנו בשפה מצויין. 

, אבא הלך לעבוד בעיר שנקראת טוברוג, עיר על שפת הים. יש בלוב חופים מדהימים, ריביירות בלתי מפותחות  45-חזרנו  לבנגזי ב

 נמל על שפת הים, היו שם מצבורי נשק ותחמושת גדולים.טבעיות. זה היה 

עיקר הקרובות בין האיטלקים הגרמנים והאנגלים היו על המקום הזה, זה היה מקום בו היו קרבות עזים. אבא שלי לאחר שנפל מכל 

 נכסיו חיפש מקום עבודה להאכיל את המשפחה.

קר הרבה מתכות. ניגש יהודי מאוד עשיר ששמו נישא בגאווה בקרב היה מכרז לקנות את כל השלל של המלחמה, כל מה שנשאר בעי

 כל היהודים והוא זכה במכרז.

הוא חיפש עובדים שיבואו לאסוף את המתכות ומנהלים שיבואו למיין כל חומר לחוד כי לכל מתכת מחיר שונה. היו הרבה ערבים 

מה אבל הוא יכל לשלוח כל שבוע קצת כסף ולחסוך אצלו שבאו לעבוד ואבא שלי היה אחד המנהלים שם. השכר לא היה מי יודע 

קצת כסף, ככה הוא עבד בערך שנתיים שלוש. העבודה היתה מסוכנת מאוד, היתה תחמושת חיה והיו כל הזמן מקרים שמישהו עלה 

מה זו  על מוקש או מישהו שהביא תחמושת חיה שהתפוצצה. היתה זהירות יתר למרות שלא היתה להם שום הכשרה, לא ידעו

 תחמושת. כעבוד כמה זמן הוא חזר הביתה ופתח חנות מכולת כדי להתפרנס קצת יותר בכבוד.

לאחי הגדול היה כבר הרצון ללכת ולהצטרף לפלמ"ח. אז התקבצו קבוצה של בחורים צעירים בבנגזי ביניהם בני דודים שלו והם 



 

ירים מדי כי היה מחסור בכח אדם. אחי נשאר בצבא עד לפני עלו בדרך לא דרך לארץ. הם התגייסו מייד לפלמ"ח למרות שהיו צע

מספר שנים, הוא השתחרר בדרגת אל"מ. היה לנו בן דודה שהתגייס לצבא ואח"כ התגייס למשטרה. הוא היה בדרגה די בכירה, היה 

 מפקד משטרת התנועה בחיפה, מפקד משטרת טבריה ותפקידים בכירים נוספים, הוא נפטר לפני כשנתיים.

 כבר, הוא השריד האחרון מהיחידה שלו. 19י, שלום,  עוד חי הוא בן אח

 אחרי שאחי כבר עלה לארץ אבא שלי לא מצא את מקומו בלי האח הגדול והתחילה עליה ליגלית מטריפולי לישראל. 

שני היהודים כבר חיכו בטריפולי היו פוגרומים, גם בבנגזי. בפוגרום ראשון בטריפולי הערבים הרגו כמה מאות יהודים, בפוגרום ה

לערבים אספו נשק, סכינים, אקדחים, כל מה שיכלו לקנות בבלגן שהיה בלוב. בפוגרום השני עשו שפים בערבים, עשו להם מערב 

 והרגו מאות ערבים, היתה בהלה בקרב הערבים והם נסוגו ואז היהודים הרימו דגל ישראל בטריפולי.

שת מיוחדת, והקימו מועדון. התחילה עליה מטריפולי עם אוניות ישראליות שבאו גייסו בחורים קראו להם מכבים, עם תלבו

לטריפולי עם דגל ישראל. בבנגזי זה היה אסור, היה גם שם פוגרום והרגו כמה יהודים אבל לא היה פוגרום שני. מי שרצה לעלות 

י אספו את היהודים. היתה כבר סוכנות יהודית, היו ימים ומטריפול 9לישראל היה צריך להגיע מבנגזי לטריפולי, זו היתה הפלגה של 

התארגנויות, אני זוכר את שמות האוניות שהגיעו: גלילה, עצמאות, אילת, ארצה. האוניות הללו היו באות בערך בתכיפות של פעם 

 (.43בשבוע )שנת 

 

 

 

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

 (:לדורות הבאים
 

לקחנו את חפצינו והגענו עם האוניה "עצמאות" לנמל חיפה. ירדנו ושאלו את אבא את תאריכי הלידה של הילדים והוא ירה את זה 

י אני אומר "אתה רוצה של הכל טעויות ולפי זה הוציאו תעודות. אז תמיד כששואלים אותי לתאריך הלידה של -ככה מהראש

 התעודת זהות או את האמת?"

והתאריך  1.4.91יש לי תמונה בהיותי תינוק עם שרשרת ומדליון, על המדליון היה חקוק בצורה בלתי מקצועית תאריך הלידה שלי 

 כלומר אני שנה וחצי יותר מבוגר. 45.1.93בת.ז 

על הראש, קבלת פנים לא הכי משעשעת אבל שמחנו שהגענו  ddtש, שמו הגענו לחיפה, בחיפה עברנו את כל המדורים כמו עולה חד

זו היתה התפילה שלנו יום יום בבית הכנסת והגענו סוף כל  -לארץ אז כל הדברים האחרים היו שוליים. כולנו שאפנו להגיע לציון

 סוף וראינו את חיפה היפה. 

אחי בא לבקר אותנו היתה שמחה וששון לראות את אחי סוף סוף, משם לקחו אותנו לשער עליה שם שיכנו אותנו באוהלים, בערב 

 עם מדי צה"ל.

משער עליה כעבור כמה ימים לקחו אותנו לבית ליד, היו שטחים מישוריים עצומים, כל השטח היה המוני אוהלים. גשם ירד, אוהלים 

תה עליה מכל מני עדות, בליל שפות. כעבור נפלו והיה בוץ אבל היתה שמחה אין קץ, שמחת העליה הזו היתה מושרשת בכולם. הי

 כמה זמן באו נציגים מהסוכנות, לקחו כמה אבות של משפחות, אמרו בואו תראו מקום שהולכים ליישב אותו יהיה שם בית עולים.

לקחו את אבא למקום שנקרא "מחנה ישראל", צפונית לשדה התעופה בן גוריון, היכן שנמצאת כיום התע"א. היה שם מחנה שבנו 



 

 לצבא הבריטי, המקום היה בנוי בצורה סימטרית.

נה א' ומחנה מחנות, מח 4בלב הבסיס היה בניין לחדר אוכל והיה בניין לבית קולנוע, כשאתה נכנס בשער היה כביש ישר שחוצץ בין 

 ב'.

אבא ראה את המקום והתפעל ממנו, אנחנו היינו במשאית הראשונה שנכנסה למחנה העולים, בבית ליד היינו מספר חודשים. עברנו, 

קיבלנו חדר גדול, אבל החדר היה מסודר כמו לחיילים, אין מקום לשים ארון, אין מקום לשים כלי בית, אין פינת מטבח כי בהתחלה 

 חילקו אוכל כמו בצבא.בבית עולים 

היה פנקס תלושים, יכולת לשבת לאכול או לקחת אוכל הביתה. ככה היינו בבית עולים עד שיום אחד אמרו שהופכים את שם בית 

העולים למעברה. המשיך התקן של האוכל ואחר כך החליטו "בשביל מה לתת אוכל? אפשר לחלק מזון" שכל אחד יבשל לעצמו מה 

זעקה שאנשים לא אהבו את האוכל המוכן, כל אחד רגיל לאוכל שלו. אם אתם ממילא מבשלים אז תנו לנו את  כי קמה -שהוא אוהב

האוכל הזה ואנחנו נבשל כפי רצוננו. אז לא היה בשר, לא דגים, לא פירות וירקות, הכל עם תלושים. פעם בשבוע נניח היה תפוזים 

פרדסים נטושים ויכולת לקחת כל מה שאתה רוצה.  התחילו לחלק מנות מזון  או אשכולית, למרות שפריות הדר היו בכל מקום, היו

 בתלושים, היו פתיליות. ככה לכל אחד היתה פינת מטבח בבית וכל אחד בישל לעצמו.

ההורים בינתיים הסתובבו באפס מעש, זה היה תסכול אחד גדול לכולם. לאנשים לא היתה עבודה, לא היה כסף, היו משפחות שהיו 

מדים, מנהלי בנקים, רופאים, אחיות, אנשי עסקים, מוזיקאים שפתאום היו באפס מעש. אז היתה קהילה שהקימו תזמורת קטנה, מלו

 יש כאלה שיצאו לעיר הגדולה לראות משהו, אנשים שלבשו חליפה שכבר דהתה, אנשים איבדו את צלם האנוש במשך השנים. 

מקום ויצאו. היה לי דוד למשל שעבר לגור איפה שהיום נמצאת אור יהודה, היה שם היו כאלה שבאו עם קצת כסף ומצאו בית באיזה 

כפר ערבי נידח והוא קנה בית בגרושים, שיפץ אותו וקנה אותו עם חלקת אדמה גדולה. אני התחננתי לאבא שגם יקנה בית שם וגם 

בוא לראות שמקימים מושב במקומות שונים, ואני ואבא לא רצה. כמה פעמים באו והציעו לו ל 84אנחנו נשפץ, הייתי כבר ילד בן 

 התחננתי שנלך למושב, מושבים שהיום חלקות האדמה שם מאוד יקרות.

הייתה אז תקופה קשה מאוד באותם מושבים כי לא הבינו בחקלאות, עד שלמדו את העבודה לא היה מה לאכול אז היו צריכים 

 להסתדר עם לחם שהיה זול ומה שהצליחו לשתול.

ו נשארו במחנה ישראל עד שנמאס לי עד שסיימתי צבא. כשהגיעה התקופה שלי להתגייס כל החבר'ה שלי הלכו לגולני, שריון, אנחנ

גבעתי, ואני רציתי להגיע לחיל הים. ראיתי מודעה גדולה בעיתון "בוא התנדב לחיל הים". היה אז קורס חצי שנתי שמתקיים בבת 

 גלים. 

ידעתי כלום, בכל זאת הלכתי למחנה בת גלים, היו הרבה מועמדים נוספים, נתנו לכל אחד טופס  לא גמרתי בית ספר יסודי ולא

אני לא ידעתי כלום, אבל רציתי להיות בקורס. באתי למפקד הקורס, הוא היה סרן, הוא שאל  –בחינה עם כמה תרגילים ושאלות 

 אמר שאני לא יכול להתקבל לקורס. אותי למה לא מילאתי את הטופס? אמרתי שאני לא יודע כלום, אז הוא

ברירות, אני לא יודע מאיפה אזרתי אומץ," או שאתה שולח אותי מכאן ולא מקבל אותי לקורס ואני הולך להיות  4אמרתי לו שיש 

 פושע, או שאתה מקבל אותי לקורס ואני מבטיח לך שאני אעשה את המקסימום לעבור את הקורס ובתוצאות טובות".

לא יודע אם בקורס אני צריך את השברים האלה, קריאה וכתיבה אני יודע מצויין אבל אני לא יודע חשבון. הוא  אמרתי לו שאני

התבוננן בי, העלה חיוך קטן ואמר לי שהתקבלתי. סיימתי את הקורס בהצטיינות. העבירו אותנו למשחתות, אחרי כמה זמן הוציאו 



 

 עם תעודה יוצאת מן הכלל מחיל הים.אותי לקורס סמלים שעברתי גם כן בהצלחה ויצאתי 

לאחר השחרור עברתי לצי הסוחר, עליתי על אוניה שאז לא אהבו לעבוד עליה והיה הכי קשה לעבוד עליה, מיכלית גדולה ששטה 

 מאילת לפרס הלוך ושוב.

טה טובה, עד אז לא היו מבחינת פאר היא היתה כמו אוניית נוסעים מפוארת, לכל איש צוות היתה קבינה עם מקלחת ושירותים, מי

תנאים כאלה בחיי, לא במעברה ולא בצבא. בצבא היו לי תנאים יותר טובים מאשר בבית, אנשים התלוננו על מגורים קשים ומיטה 

 קשה, לי היה טוב, פתאום יש לי מיטה משלי ולוקר.

ענו לפרס וזה באמת מדבר ושממה, כשבאתי לאוניה אז שאלתי למה אנשים בורחים? אז אמרו חכה תגיע לפרס ותראה למה. הג

וכשהגענו לאילת )שנות החמישים( גם כן לא היה כלום, היתה שכונה קטנה בצפון העיר, מן צריפונים כאלה שבמקום בית סוהר 

שלח אנשים לאילת. היו הרבה אנשים שעברו עבירות ונידו אותם לאילת. באילת לא היה כלום חוץ מהים, לא כמו היום. היום כשאני 

 גיע לאילת אני נכנס לנוסטלגיה, זה פשוט מדהים אותי. מ

 יום הגיעו אנשים אחרים. 42אני נשארתי על האוניה עשרה חודשים, אנשים אחרים היו בורחים, כל הפלגה של 

יום בתשלום וטיסה הלוך ושוב בגלל העבודה  42-חודשים אתה רשאי לרדת לחופשה ל 4על מיכלית היה סידור כזה שבכל 

ת. אני לא ירדתי אז הגיעו לי כל התנאים הללו. באתי לחברה והסתכלו עלי כמו על איש נדיר, עשרה חודשים להחזיק על המסוכנ

 המיכלית. 

לקחתי את כל הכסף שאגרתי והבאתי לאמא, אמרתי לה שזה כסף כדי לצאת מהמעברה, מאסתי מלבוא למעברה וככה היה הם עברו 

 לחולון.

, זה היה לילה של קור עז, בכל המדינה היה שלג. היום הוא גם כן גר 8352שם עמוס, הוא נולד בשנת במעברה נולד לי אח צעיר ב

 בחולון, התקדם יפה ועובד בבנק.

אני המשכתי לעבוד בצי הסוחר עוד כמה שנים טובות, כמה פעמים ניסיתי לרדת מהים וכל תעסוקה שעסקתי זה לא החזיק אותי. 

כמפעיל מכונה בסלילת מסלולי טיסה. העבירו את המחצבה מקום ולא יכולתי להגיע לשם אז שוב  עבדתי כמנופאי בניין, עבדתי

עליתי לים ושוב ירדתי, ניסיתי לעבוד בתעשיות רכב בנצרת, שוב לא השתלבתי, היה לי תפקיד טוב אבל כשהשוואתי משכורות למה 

חודשים על האוניה ושאר הזמן לשבת בבית, אבל  4י לי לעבוד . אמרתי לאשתי שכדא7שהרווחתי זה צרם לי, על האוניה קיבלתי פי 

 לא כך היה עם הכסף בא התיאבון ועבדתי על האוניה כל הזמן. 

אספתי את כל הכסף ואחרי כמה זמן הקמתי עם שותף במגדל העמק מפעל לבדים. זה היה אדם שהזמנתי אותו לעשות לי רהיטים 

בהצעה במקום הנגרייה הקטנה נבנה נגריה גדולה יותר, ניקח מבנה גדול יותר ונייצר לבית, היתה לו נגריה קטנה. הגעתי אליו 

מפעלים גדולים של לבדים, היום הם לא קיימים. הקמנו מפעל קטן, אני הייתי קונה אצל הגדולים את  5לבדים. אז היו בארץ 

שנים לקחתי את אחי, שבתאי, שיהיה שותף השאריות שהם לא רצו לעבוד איתם, מייצר איתם לבדים ומכרתי בזול. אחרי כמה 

 איתנו. 

. בהתחלה אמרו שזה 14. הוא היה שוטר והוא נהרג בפיצוץ במבנה צור בלבנון שהופל בשנת 14כעבור כמה זמן אחי נהרג במלחמת 

לקחו אותו היה פיצוץ גז, זה היה בניין הממשל בלבנון שם היו חיילים ושוטרים שעסקו בעבודות מטה. הבניין קרס בלילה, 

 למילואים והוא היה בבניין ונהרג.



 

זה פעל עלי מאוד לא טוב, נכנסתי לטראומה קשה, זה היה האח הצעיר שנולד בבנגזי. היום יודעים שהגיעה משאית עם מטען חבלה 

 ונכנסה לבניין והתפוצצה וככה מוטטה את כל הבניין.

ודע שהייתי זקוק לטיפול פסיכולוגי שלא קיבלתי. עשיתי כל מני לאחר מותו של אחי נכנסתי לטראומה קשה, האמת שהיום אני י

שטויות שעכשיו אני חושב עליהן ואני רואה כמה דברים עשיתי ואיך אף אחד לא שם לב למה שעובר עלי, ההדרדרות שלי, הייתי 

מבין איך עשיתי דברים  אדם מחושב ובכל דבר שעשיתי הייתי זהיר ומחושב עד פרטי פרטים. היום לפעמים מחשבתי נודדת ולא

מכרתי את המפעל כמעט ללא עלות לאחר מספר חודשים, חלק מהמכונות השארתי במבנה בלי לבדוק )מכוניות ששוות הון  -כאלה 

דונם, היה לי מגרש בנה ביתך במגדל העמק, הייתי במצב כלכלי  9.9עתק(, היה לי מגרש אדמה שקיבלתי לבנות מפעל גדול בגודל 

ר לי כלום. אבל המצב הזה רדף אותי ועשיתי שטויות, עזבתי את הבית, הלכתי לעבוד באילת עם עוד חבר בחיזוק מעולה ולא חס

 מזח הדלקים. 

אחרי מספר שנים חזרתי למגדל העמק ומנהל הבנק הציע לי איזו עסקה שאני יודע בוודאות שהוא רצה להציל את עורו לאחר שנתן 

בטחונות. באתי למנהל הבנק לנסות לקבל הלוואה לבניית מבנה על השטח שהיה לי והוא נעתר  הלוואות לתעשיין שלא היו לו מספיק

לבקשה שלי וזרק לי "אולי אתה גם רוצה להיכנס שותף במפעל כושל שתוכל אולי להחיות אותו". זה היה מפעל במגדל העמק 

של השמיכות, חבר שלי התפעל מהרעיון והציע לשמיכות, אני הלכתי לשם ונכנסתי יחד עם חבר שלי. באנו לראות את המפעל 

שנים אני הפסדתי את המגרש, הפסדתי את המכוניות שלי, הפסדתי את הכסף  9שנכנס ונשקיע. נכנסנו ובתוך תקופה של בערך 

מנהל שהיה לי בבנק, הפסדתי את המגרש של בנה ביתך, הפסדתי הכל בנסיון להחיות את המפעל ואנחנו הבנו שזו היתה מלכודת של 

הבנק כדי לקבל את הכספים וההלוואות שלו והבעלים של המפעל היה גם חבר טוב של מנהל הבנק. נכנסתי לעוד טראומה לאחר זו 

 שהיתה לי לאחר מות אחי, נותרתי בחוסר כל, כלום. 

לא היתה לי בחירה )זה אז בן דוד שלי שעסק בדייג אמר לי לבוא ושאנסה לעבוד בדייג, באתי למעגן הקישון היתה לו שם ספינה, 

(, התחלתי לעבוד אצלו בספינה. לאחר זמן מה חבר שפגשתי מהעבודה בים נתן לי הלוואה וקנינו ספינת דייג 12-היה בסוף שנות ה

שנינו. קנינו את הספינה, קראנו לה אוריה, התחלנו לעבוד על הספינה ואחרי כמה חודשים ראיתי שלא תעבוד השותפות, הוא היה 

 צה להערב בכל דבר וראיתי שהדבר הכי טובה יהיה להיפרד.שתלטן ור

נפרדנו ואז לקחתי מבנה שהיה בתוך מעגן הדיג והתחלתי לעבד דגים, דג מלוח, מעושן, ארוזים לגני אירועים, הקמתי את המקום 

משאיר אותי עם חוב שהוא מכלום ואת הרווחים הייתי משקיע פנימה. כל פעם שעליתי על איזה גל אז איזה אולם חתונה היה נסגר ו

ש"ח,  12222לא משלם לי. רציתי להצליח אבל כל פעם חטפתי עוד מהלומה ועוד מהלומה עד שבשיא הפסדתי בגלל חנות מסוימת 

 הם הזמינו הרבה סחורה ולאחר זמן מה פשוט נעלמו ולא יכולתי לשאת את ההפסד הזה.

ומה שהיה טוב במסעדה זה שקיבלת כסף ישר כשהגשת את האוכל  אחרי כל המכות האלה פתחתי שם מסעדה, התחיל קצת ללכת

אבל לאחר שהפסדתי במשפט )על חובות מהעסק הקודם( הייתי חייב למכור את המקום על מנת לכסות את החובות, עד היום יש לי 

 יציאה מהארץ ונושים.-צו אי

נר והתקיימתי מכספי הביטוח הלאומי עד שיום אחד עברתי לקריית חיים לדירה שכורה, תקופה קצת לאחר מכן כבר הייתי פנסיו

. 8314נפצעתי פצע קטן בכף הרגל והגעתי לבית חולים רמב"מ שם עברתי סדרת ניתוחים וטיפולים נוספים, אני חולה סכרת משנת 

 ים. ברמב"מ אחרי הטיפולים והניתוחים אמרו לי שחייבים לקטוע לי את הרגל, הייתי בהלם וברחתי עם בתי מבית החול



 

כדי לנסות להציל את חיי וככה היה כסף לשלם לרופא  –אחים ואחיות שלי נרתמו כולם לתת תרומה כלשהי בלי שאדע לבנות שלי 

שנתן לי תקווה להציל את הרגל. ככה המצב הלך והחמיר עד שלא יכולתי כדי לסבול את הכאבים. לילה אחד נתקפתי ברעידות 

 .ורופא שהוזעק שלח אותי לבית חולים

שנים  4בבני ציון אמרו שאני חייב להיכנס לקטיעה מיידית, לאחר מספר חודשים של טיפול העבירו אותי לשיקום ארוך. לפני 

 עברתי לגור בבית הנוכחי בחיפה בדירה שבתי מצאה עבורי עם מעט מדרגות.

 

ל הטלטלות שלי בחיים אבל בשורה נכדים מקסימים, טוב לי, אני חי באושר, מנסה להתגבר על כ 6-בנות נהדרות ו 9יש לי 

 טוב ורע. -התחתונה מודה לאלוהים על כל מה שעברתי

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   Ledorot@pmo.gov.ilדוא"ל:  למשרד לאזרחים ותיקים באת השאלון המלא נא לשלוח 

 *4488פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 

 את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר.נא למלא 

 ראיון.או להעבירו סרוק בדוא"ל בצמוד ל 80-5385868יש לשלוח את הנספח בפקס: 

mailto:Ledorot@pmo.gov.il

