
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  התקופה שלפני המלחמה –רקע 
  

  . בין הילדים הצעירים במשפחה גדולה, לוב, בטריפולי 1935נולדתי בשנת 



אמא היתה . היא היתה מוכרת היטב בקהילה היהודית של טריפולי, בזכות מקצועה. אמא היתה מיילדת
בעלת מומחיות מיילדת באותם ימים נתפסה כ, בנוסף לכך. קודם כל כמיילדת, מוכרת גם להרבה גויים

עולם הרפואה . החזיקה מאגר תרופות בבית, והיא מצידה, ולכן רבים פנו אליה לעזרה, כמו אחות, רפואית
שכן לא היו את , ילדים רבים נפטרו בגילאים צעירים מאד. בטריפולי באותם ימים היה מאד פרימיטיבי

. לאח הבכור שלי קראו רחמים. דיםגם במשפחתנו נולדו ונפטרו מספר יל. התרופות הנחוצות כדי להצילם
היתה גם . על שם אחיו הבכור, נקרא הוא רחמים, ולאחר מכן כאשר נולד בן נוסף, הוא נפטר כתינוק

נולדו כן אחרי . על שמה, ולאחר מכן נולדה אחות נוספת שנקראה אף היא מרי, אחות בשם מרי שנפטרה
  .עוד שלשה ילדים שנפטרו במהלך המלחמה מחוסר תרופות

  
. ונחשב כאיש מקצוע מעולה, למעשה הוא היה יצרן נעלים. לא סנדלר שרק תיקן נעלים. אבא היה סנדלר
  .תהאיטלקי משטרהלמסוגים שונים הוא ייצר נעלים 

  
ספרים , סוחרי בדים –ופעלו בו בעיקר יהודים " שוק המשי"אזור שהיה מכונה  –התגוררנו באזור השוק 

  .וסנדלרים
  

  .הנשים הלכו לפי האופנה האחרונה –ים היתה כמו רומא טריפולי באותם ימ
  

 –אפילו נער שנסע באופניים בשבת . שלא להיות דתי, לא היה דבר כזה. כל היהודים בטריפולי היו דתיים
 . נענש

  
. גם מהמלחמה עצמה יש לי אך מעט זכרונות. הייתי ילדה קטנה –אין לי זכרונות רבים מלפני המלחמה 

  .יינתי ולא הבנתי את עוצמתם של הארועים שארעו סביבילא התענ, כילדה
  

  :תקופת המלחמה
  

אספו אותם . הגברים היהודיםרוב אליה אספו את , יום אחד הגיעה משאית. אני זוכרת שלקחו את הגברים
הם נלקחו למחנה  ...כמו תרנגולים, לקחו אותם במשאית. בלי התראה מוקדמת, מהשוק, באמצע היום

  .עבודה
  

ובסופו , בכיתי ובכיתי. רק דוד אחד היה בבית. אחד התעוררתי ולא מצאתי בבית את ההורים שליבוקר 
, כילדה קטנה. הסתבר שכולם הלכו לרכבת כדי לברוח לגריאן. של דבר הוא לקח אותי לתחנת הרכבת

, לא שאלתי את אמא מדוע היא השאירה אותי בבית .היה סיוטלהתעורר בבוקר ולא למצוא את ההורים 
אולי . ר עם הדוד בביתאיתכן שחשבה שמוטב שאש. "?מה אמא חשבה"מטרידה אותי השאלה ועד היום 

שיביא  אולי לא היה מקום והיא סמכה על הדוד. מה יהיה עם הבתים והרכושחשבו , הם התלבטו אם ללכת
  .אותי לרכבת מאוחר יותר

  
אני זוכרת שהכל היה . תרנו בזמן המלחמהאזור הררי בו היו מערות בהם הסת –נסענו ברכת לאזור גריאן 

  . המערות היו חצובות בתוך אבן חימר אדומה –אדום 
  

אנחנו גרנו . במערות שבאזור הסתתרו יהודים רבים. שני אחים ואמא, ארבע בנות, במערה היינו אבא
התחבא כל מי שבא מטריפולי . ות אחרות בסביבהלנו בני דודים ומכרים שגרו במער והיו, במערה שלנו

  .ביניהם גם דודים שלי, את הגברים לקחו למחנות עבודה, במערות
  

. ישנו על הרצפה מכוסים בשמיכה. היה חם מאד בקיץ. היה קר מאד בחורף. החיים במערה היו מאד קשים
אבל . חוץ מהעקרבים היו גם נחשים ועכברושים. עקרבים אשר ניערו את השמיכה נפלו ממנהבכל בוקר כ

אני זוכרת . והגירוד הביא לפצעים, הכינים הביאו לגירוד. כינים בראש ובגוף. היו הכיניםהכי מטרידים 
היו לי , אני ממש לא רציתי להסתפר. מיד עשו לאחותי ולי קרחת, כשחזרנו לטריפולי, שאחרי המלחמה

  .אבל לא היתה הרבה ברירה, תלתלים
  



אני לא הלכתי אף . מטרים כדי להשיג קצת מיםמספר קילובגניבה היו הולכים . לא היו מים ולא היה מזון
  .כדי לרחוץ את הרגליםבהם השתמשתי אבל אני זוכרת שפעם הלכתי ומצאתי מים , פעם להשיג מים

היה מעין טאבון במערה  ?אתם היום יודעים מה זה חובייזה . אכלנו חובייזה. היינו רעבים, לא היה אוכל
אנשים נפטרו  –היו מחלות  ...היה שם מאד קר בלילה. הבו הכינו אוכל ובאמצעותו חיממו את המער

  .מטיפוס וכולירע
  

במערות לא היתה שבת ולא היו . זה מרגיש כמו שנתיים שלש. איני יודעת בדיוק כמה זמן חיינו במערות
. שיחקנו עם אבנים ועצים שמצאנו, שיחקנו בחבל. שיחקנו. הילדים, לא היתה שם מסגרת עבורינו. חגים

ל היה אחד "בעלי ז. ושיחקנו עם הילדים של המשפחות האחרות שהסתתרו בסביבה, לבדשיחקנו 
קשרים שנוצרו בין המשפחות , ועד היום יש קשרים הדוקים בין המשפחה שלי לשלו, מהילדים האלו

  .בימים הקשים ההם
  

של חיילים  אני זוכרת שהיו מקרים .אבל אנחנו ראינו אותם מרחוק, הגרמנים לא ידעו שאנחנו קיימים
אמרו להם שהם , אנחנו עמדנו ומחאנו להם כפיים. והוליכו אותם בסמוך לגריאן, בריטים שנפלו בשבי

  .הטובים
  

ראיתי פתאום את אבא עומד  ,בדרך הביתה, כשיצאנו מהמערה שלהם. יום אחד הלכתי לשחק עם חברים
אני נזכרת ברגע הזה בכל . ים גם כןאבא הורה לנו מיד להרים את הידי. עם הידיים למעלה מול חייל נאצי

בסופו של דבר . פעם שאני נתקלת בתמונה המפורסמת של הילד היהודי מרים ידיים למול חייל נאצי
יומיים לאחר מכן  .שהוא כבר הרגיש שהמלחמה כבר עומדת להסתייםכנראה  –החייל שחרר אותנו 

  .הסתיימה המלחמה
  

. חר שחשבנו שהמלחמה הסתיימה היו הפצצות מהיםכמה ימים לא. המלחמה לא הפסיקה בבת אחת
ושם , אמא ושתי אחיותי הועברו לטריפולי. שהייתה בהריון קיבלה צירים, אמא, בעקבות ההפצצות הללו

  ! אמא יילדה את עצמה 
  

  .חזרנו לטריפולי בעזרת חמור ועגלה, זמן מה לאחר מכן
אני זוכרת בהתרגשות שהם . וחזרו במשאיותהם ה. אני זוכרת שהחזירו את הגברים מהמחנה שליד בנגזי

  .כולם שמחו בספר התורה הזעיר שחזר. הביאו איתם ספר תורה זעיר
  

  :לאחר המלחמה
  

 -איטלקים ויוונים , תמהיל של ערבים –הגויים בטריפולי . החיים בטריפולי אחרי המלחמה היו מאד קשים
  . ואנחנו חזרנו חסרי כליו ריקים האבל הבתים , למזלנו יכלנו לחזור לבתינו. לא חיכו לנו

  
הכינה לה , כאשר אחותי התחתנה. אני זוכרת שאמא הכינה לנו בגדים מבדים של מצנחים שמצאה בסביבה

, אמא השיגה בדי הסוואה. הכל מבדים של מצנחים –מצעים וכותנות לילה , סדינים –אימי נדוניה שלמה 
היהודים הכינו כלים ממימיות ישנות של . ח לא היוגם כלי מטב. מהם היא הכינה לנו בגדים תחתונים

אני . יש לי גם קערה שעשויה ממימיה שכזו, עד היום יש ברשותי כלים מבית אמא. חיילים נאצים
  .משתמשת בה בפסח

  
חנו שם אוירונים . ששימשה כמו שדה תעופה, ל הדוד שלי היתה רחבה גדולהאני זוכרת שליד הבית ש

נו מי יתפוס את הבלון יאנו הילדים התחר) כחלק משדה התעופה(היו שם בלונים גדולים . שהיו במלחמה
אני זוכרת . והם היו מכינים מהם שוב בלונים, היו מוכרים פיסות מהבלונים האלו לילדים. או את חלקיו

  .צפלינים –כמו שקים בצבע כסף , גם כלי טייס שהיו שם
  

ולא , ששנאו אותנו, בבתי הספר המורות היו איטלקיות שגרו באזור. לקח זמן עד שפתחו לנו בתי ספר
היינו  –היה מאד מפחיד ללכת לבית הספר . באווירה הזו גם לא היה לנו רצון ללמוד. לימדו כמו שצריך

כעין תפילה שהגויים יהיו בחרם  –" בחרםהם , בחרםהם "ת וממלמלים בידיים קפוצורצים היינו . נרדפים
  .פעם בריצה כזו נפלתי ונפצעתי .ולא יגעו בנו



  
את העברית אני . שירהוספורט , עבריתלקרוא ולכתוב בשם לימדו  –הייתי חברה בתנועת בן יהודה 

: הערה(באליעזר בן יהודה חשבתי שמדובר , אני זוכרת שהגיעו נציגים מארץ ישראל לבקר. יודעת משם
  . בחליפת תכלת וחולצה לבנה –אני זוכרת את האשה ). 1922אליעזר בן יהודה נפטר בשנת 

  
ובשנת , השנאה של הערבים בסביבה הלכה והתגברהכנראה בעקבות המאבק להקמת מדינת ישראל 

הוא לא . פטריוט היה, אחי רחמים. ט"ממש כמו מאורעות תרפ, היו מאורעות דמים נגד היהודים 1945
, הוא היה הולך לבתי הקפה במרכז העיר 1945אחרי מאורעות . היה יכול לסבול את ההשפלה שהושפלנו

אחי היה בוחר ללכת . הם הקימו מחתרת –החליטו שמוכרחים לעשות משהו דנו במצב ושם הוא וחבריו 
הם עשו . דבר פחדו ממנובסופו של . הוא היה הולך עם אגרופנים ממתכת. דוקא דרך שכונות ערביות

יום אחד אחי הגיע הביתה עם . למדו להשתמש בכלי נשק ובנו כלי נשק מאולתרים –לעצמם הכשרה 
אבל הוא . היא פחדה. אמא לא רצתה. וביקש מאמא לשמור עליהם בבית, מאולתריםארבעה רימוני יד 

קים שהסתירה בתוך קיר אמא שמרה את הרימונים בתוך בקבו... הוא שמר על הכבוד היהודי. התעקש
  .בבית

  
למרות שהיה שם שלטון (אך היציאה מטריפולי נאסרה , ומאד רצה לעלות לארץ, רחמים היה פטריוט

הוא תכנן לשחות לים ולעלות על אוניה שתמתין לו . רחמים ארגן לעצמו דרך יציאה לא לגאלית). בריטי
שהסכים לשחרר , חד השוטרים היה יהודילמזלו א. נתפס על ידי שוטרים, בדרכו לברוח. הרחק מהחוף

. רחמים השביע את השוטר שימתין שלשה ימים לפני שיגלה לאמו את הנסבות בהם הם נפגשו. אותו
, שם הסתובב זמן מה חסר כל, איטליהועלה על אניה שלקחה אותו ל, רחמים אכן הצליח לברוח דרך הים

אך נתפס ונשלח לקפריסין שם שהה עד  –ולאחר מכן ניסה לעלות בעליה לא לגאלית לארץ ישראל 
והספיק להפצע בדרך לירושלים במלחמת , כשהגיע לארץ ישראל גוייס מיד לצבא. לסיום תקופת המנדט

  . השחרור
  

אני זוכרת שלא . מאורעות דמים כנגד היהודים בטריפולישוב היו , סביבות חג השבועות 1948בשנת 
. רצחו תלמידי חכמים. זה היה נורא. הייתי סקרנית לראות ,אך יצאתי בכל זאת, הרשו לי לצאת מהבית

לא " –אחי ביקש מאמא את הרימונים . דםוכתמי  ראיתי בתים שרופים. קרעו את בטנה של אשה הרה
אמרו . הרי אמא סיפקה להם עזרה  רפואית –לשכנינו הערבים היה עוד כבוד לאמא !". נמות כמו שפנים 

אם תמצאו  –תחפשו "אמא השיבה ". רחמים, נו את הראש של הבן שלךאבל תני ל, בך לא נפגע"לאמא 
אחותי אידה הסתובבה , בזמן הפרעות האלו ...היא ידעה שהוא כבר מזמן לא בלוב". אותו תהרגו אותו

אידה שחששה לחייה הבחינה במוסלמי בשם , אחותי. שוק קניות יוקרתי -באזור השוק התורכי בטריפולי
אידה הזכירה לו שהיא הבת של האחות שטיפלה . ו בבית ימים ספורים קודם לכןשאמא טיפלה ב, פרנקו

  .והוא הכניס אותה לביתו ושמר עליה, בו
  

אך אחי , היא הצליחה להגיע לארץ ישראל. מטריפולי, מרי, אמא שלמה כסף כדי להבריח את אחותי
ה טרוד במלחמה כחייל מבחינתו מדובר היה במעמסה כבדה בעוד הוא הי –רחמים לא שמח על בואה 

ואמא ממש לקחה , !"אין לי כלום , מה אעשה עם האחות הזו"אני זוכרת שהוא כתב לנו . וכאיש מחתרת
  .את זה ללב

  
אני זוכרת שהשמיעו שירים . הייתי חולה לאורך כל ההפלגה. עלינו לארץ באוניה אילת 1949בשנת 

בבית ה הראשון בו הגענו שיכנו אותנו באוהלים בליל. בניב יחודי של יהודי טריפולי, ציוניים בערבית
הגענו מטריפולי לארץ דמיינו את ארץ ישראל כמקום מיוחד והנה  –הלילה הזה היה עבורנו הלם . ליד

  ...הל עם עשביםבאוומשכנים אותנו ישראל 
  

היא הורשתה , מכיוון שלנשים מטריפולי היה אמון באמא. בבאר יעקב העבירו אותנו למחנה עולים
אבא ניסה להמשיך לעבוד כסנדלר אך הפרנסה מעבודה זו . להמשיך לעבוד כמיילדת במחנה העבודה

  . היתה מאד בדוחק
  



עבדתי במשק , כנערה, גם אני. אמא החלה לעבוד במשק בית. ממחנה העולים עברנו להתגורר בבת ים
ובאיזה יסודיות , עובדות המעסיקים שלנו השתוממו כמה קשה אנו. עבדתי בשיכון קצינים בתל אביב. בית

  ...אני בסך הכל ניקיתי כמו שראיתי בבית. אנו מנקות
  

אני זוכרת שפעם נסעתי לעבודה וראיתי את אבא עובד כפועל ומגיש . אבא ניסה למצוא כל מיני עבודות
  .בכיתי מלראות כך את אבא. חומרי בניה לבנאים

  
בעלי עבד . ים בדירת שיכון של חמותי ובעליגרנו בבת . התחתנתי 23ובגיל , המשכתי לעבוד כעוזרת

בעלי לקח ללב . וממש נאבקנו כדי לשרוד, נולדו לנו שבעה ילדים. אך הפרנסה היתה מאד קשה, כטייח
לאחר פטירת בעלי נאלצתי לעבוד בכמה משרות כדי לפרנס את  .ונפטר בגיל צעיר מדום לב, את המצב
  . המשפחה

  
הוא עבד מאד . השתלב כשרברב בעיריית תל אביב ,מלחמת השחרורשעלה לפנינו ונפצע ב, אחי רחמים

  .כדי לשלוח את הילדים ללימודים, ובלילה כאינסטלטור פרטי, ביום בעיריה –קשה 
  

היתה הרגשה שרק . כואב לנו שבמשך כל השנים לא ניתנה תשומת לב לשואה בלוב ולפרעות שלאחריה
  .וזה השפיע עלינו, הדור שלנו חש כדור נשכח. לפולנים מאמינים

  
  .היום יש לנו מדינה –ברוך השם ; הציונות בדם שלי, למרות שסבלנו כל כך, אך למרות זאת

  
  

  
  :תמונה של כלי שנעשה ממיימיה גרמנית

  
  


