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  :  תאריך השחרור
27.11.1949 

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

  
 

   : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  טריפולי

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1949 

  : ציין את שמה, באנייהבמידה ועלית 

  

  גלילה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

תעופה קטן  נסע לסירט בעקבות בקשת ממשלת איטליה לבנות צריפים בשדה, הוריי היו בטריפולי שבלוב ואבי שבמקצועו נגר

בשעה  5.2.1941ב. נכנסתי ללמוד בחדר אצל רבי משה בלולו וגם בבית ספר איטלקי 5בגיל . וכך אני נולדתי, ולכן אבי נסע

והכריז שעד השעה עשר לא יישאר אף יהודי בסירט , כמוס גואטה, ר הקהילה היהודית של סירט"קם יו, בתפילת שחרית 07:00

  .וכך היה, כה וכלי אוכלושלא ניקח איתנו דבר פרט לשמי

  

  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

הגענו לעיר המחוז , הובלנו ברכב צבאי מהמשמר הצבאי במטרה להגיע למחנה עבודה עזאז. מהחשהתחילה מל באותו רגע הבנו

אנשי המשמר איימו . לא ידעו מטר אחד ממיפוראתה -אנחנו - ר הקהילה יהודה זנזורי ואמר שהאנשים"מיפוראתה ואז התערב יו

  .הגים והשומרים להוריד אותנו ולשוב לסירט וכך היהעליו אז הוא הזעיק את מושל העיר האיטלקי שהופיע והורה לנ

הגרמנים סיירו עם אופנועים מסביב ואפשרו . ושותחמתבנים וסתם , בתוך כפתות" יידר"למחרת רוכזנו בכפר ערבי הנקרא 

במקרה הדוד שלי חכמון . מי שהיה עובר את השעה היה מקבל מכות, 4בשעה שמונה ולחזור בשעה ליהודים לצאת בבוקר 

בזמן הזה הגיע למחנה דודי סעיד . וקיבל מכות מהגרמנים 16:10מכפר סמוך והגיע ליידר בשעה רפאל הלך לקנות שעורה 

הוא שמע שיהודי סירט רוכזו בכפר יידר ועבר  .עם רכב מגויס סמי טריילר שהוביל דלק מטריפולי לסירט, אח של אבא, בוקרא

  . אבי הצטרף אליו לסירט עם כל הסיכון ובחזרה דודי שם אותו בסמי טריילר והבריח אותנו לטריפולי. לראות אותנו

הגענו לבן . וליד- גם בטריפולי הגרמנים עשו שמות ביהודים והתחילו לגייס גברים לעבודה בפסי רכבת וכבישים ואז ברחנו לעיר בן

וליד היו  -יום שבת אחד הופיעו גרמנים בבית הכנסת כאשר כל יהודי בן. 1942עד מרץ , וליד שלשם עדיין לא הגיעו הגרמנים

היה קור עז וגם לא היה מקובל אצלנו שאבות ובנים וסבים יתערטלו . לה וביקשו שנתפשטבאמצע התפילה והוצאו לרחבה גדו

  . ולכן החליטו אבותינו המבוגרים שיהרגו אותנו לבושים ולא ערומים, אחד ליד השני

תחו לכל פ. הוא התערב ואז הפשיטו ממנו רק את החלק העליון, סבג שהיה נתין איטלקיכליפו ראש הקהילה בעיר בן וליד היה 

הרחבה הייתה מרכז העיר והיה יום שבת כך שכל החנויות  .אחד תיק בזמן הבדיקה וציוו עלינו לחזור לרחבה ביום ראשון בבוקר

כאשר הערבים ראו את . קילומטרים 8-20בעלי החנויות גרו בכפרים המרוחקים וכל העיר הייתה בין . של הערבים היו פתוחות

ות ערביות ובכפר אחר עם משפח 2-3על ידי  אומצהכל משפחה יהודית , רוצים שנתרכז ברחבה ושמעו שביום ראשוןהמחזה 

ים הביאו חמורים וסוסים וכל ערבי לקח את המשפחה הקשורה אליו כך שביום ראשון העיר כבר הייתה ריקה ברהחשיכה ע

  .נו והגרמנים לא מצאו אף אחד אחרכך נשארנו אנח. יםהתייחס לגרמנ ארט אני אבי ואמי כי אבי לא היה פחדן ולפ, מיהודים

שהיה השוט של העיר וכן דוד שנקרא בנימין  אבא של אמא, כעבור מספר ימים מתוך שעמום אבי הציע שנלך להיכן שסבא שלי

לא בדיבור לא בצורה ולא , ביום שבת בשעות הבוקר בהיותי משחק עם ילדים ערבים ללא הבדל בינינו. שהיה העשיר של העיר

בגה אמר שאין אצלו . וביקשו לראות את בנימין, גרמנים שביקשו את השיח בגה שאצלו הסתתר בנימין 4יפ עם 'הופיע ג, בלבוש

מטר רבוע ומסביב היו  30על  30בכפרי הערבים הבית היה מורכב מחדר גדול של  .בנימין והגרמנים התעקשו לפרוץ את הבית

. חדרים סביב ולשיח בגה היו עשרה ילדים וכולם חמושים 10-12כך שבית כזה יש בו בין , כלותיו וילדיו, החדרים של נשות השיח

חצר הבית ומהדלת הגדולה יש דלת בבתים אלה יש דלת להכנסת גמלים עם מטענם עד ל, הוא רמז להם שיפתחו את הדלת

יפ נכנס עם ארבעת החיילים הגרמנים ובניו של השיח בגה הרגו 'הוא פתח את הדלת הגדולה והג. קטנה יותר להכנסת בני אדם

  . יפ ואנשיו וכיסו אותם'מטר וזרקו לשם את הג 3-חפרו בחצר הבית עומק כ, את הגרמנים

יותר לא הגיעו גרמנים לכפר הזה , המחזה קרה לנג עיניי. היה שותף של בגהנימין זה נכון שבנימין היה בבית השיח בגה כי ב

וליד לא נפגע -כיוון שהשיח נתן הוראה בטרם יכנסו הגרמנים לכפר לחפש אותם וכך היה שכל יהודי בן" דהרת אזבידה"הנקרא 

  .רנו כל אחד לביתוואז חז 1943בשנת עד סיום המלחמה מבן וליד . מהם איש והם ניצלו בזכות הערבים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(



 

, בדרך סלולה 90-בדרך עפר ו 90, קילומטרים 181, עזבו הגרמנים את אזור בן וליד ועברו לכיוון טריפולי המרוחקת 1943במרץ 

ר הקהילה וגם ראש "המשיך במיונו ליווכליפו סבג , בעיקר בריטים, וליד- הגיעו בנות הברית לבן. ובנות הברית מזדנבות אחריהם

כפרים ובכל כפר מוכתר ועל כל עשרה מוכתרים  54ליפו אדם בשם עלי תאמר על העיר שמנתה העיר וכך מינו לפי המלצתו של כ

  . לסגנו וכך הם ניהלו את העיר' אג'עלי מינה את אחיו עג. שזה היה עלי-ת המודירים קיימקאםשמודיר ועל חמ

גיהצה לו ואף , אמי כיבסה לו, מפלסטינהואליד נכנס איתם קצין בריטי בשם טאוור לדבר על יהודים - כאשר נכנסו הבריטים לבן

עם הבשורה על קום המדינה נערכה חגיגה גדולה מעורבת עם ערבים . והוא כמו בן בית אצלנו, בישלה לו כמובן תמורת שכר

, אל בכל דרך שתוכלו לעזור לאנשים המעטים שבישראלראתם הנערים צריכים לעלות ליש"הקצין טאוור אמר . ויהודים עד הבוקר

  . כבר תדעו את הנשקו לם תעתתגייסו למשטרה הבריטית כך שלפחות א נתייםיב

שלושת . כשהבריטים נכנסו לטריפולי הקימו שלושה גופים שגייסו אותנו הנערים בלבוש מיוחד לאימון בנשק ורימוני יד ועוד

" בני יהודה. "י ונעליים שחורותשרוך אדום עם מטפחת חאק, שלבשו חולצה ומכנסי חאקי וכובע שוליים" הצופים"הגופים היו 

היו חולצה ומכנסיים לבנים , מכבי"ל. כובע שוליים כחול ומטפחת אדומה סביב הצוואר עם שרוך לבן, לבשו חולצה ומכנסיים תכלת

  . כולנו התאמנו בבנין ענק על חוף הים בטריפולי. עם גרביים לבנים וכובע ברט לבן

. ם היו עושים לנו מסדר וכמעט כל יהודי טריפולי היו צופים בנו כשעשינו את המסדרביום שבת המדריכים היהודים והפלסטינאי

והגיעו  1958השנה הייתה . אמי התנגדה אך אבי אישר ונרשמתי, טאוור ביקש ממני להתגייס למשטרה הבריטית ואני הסכמתי

את הבגדים שלי וניסע למחנה האימונים שם היה מפקד המחוז שאמר לי להביא , שוטרים בריטים לבית הכנסת והזמינו למשטרה

. 1949נמשך שלושה חודשים והסתיים בינואר , הקורס התחיל באוקטובר". בוסתה"מחנה בשם  ,של המשטרה בעיר טריפולי

  .נשים לעירם מפחד לנקמהואמנם בדרך כלל לא מחזירים א, וליד לפי ההסכם של אמי עם הקצין טאוור-חזרתי לעירי בן

ואחרי , אני רשמתי ביומן את הפרטים. ניסיון לרצחל בטענה אדם עם בטן פתוחהלתחנה הובא , בהיותי במשמרת 1949ביולי 

שהכל  ב שרשמתי ביומן ורשם בביקורתלא שם ל הוא. אנשים לבתיהםשעה הגיע קצין התחנה ששמע במה מדובר ושחרר את ה

  .אותי העבירו לעיר תרהונה. ירה והענישו את הקצין של תחנת המשטרהאחרי תקופה הפצוע מת והייתה חק. בסדר

מיד פניתי למפקד המחוז . וליד עזבו כאיש אחד לטריפולי כדי לעלות לישראל-נודע לי שכל יהודי העיר בן 1949בחודש אוקטובר 

. לי אישור לעלות עם הוריי שמחכיםפגשתי את הוריי וניגשתי לסוכנות כדי להוציא , השתחררתי ונסעתי לטריפולי, כדי להשתחרר

ולכן ' בעלי משפחות גדולות או חולים וכד. נאמר לי שיש עיכוב בעלייה מצד המדינה ועושים סלקציה ובינתיים לא מעלים אנשים

. וכך היה, מכיוון שהייתי שוטר ציפו ממני לעזור להם להתגבר על הלחץ ובתמורה הבטיחו שיעלו את הוריי מייד. היה הרבה לחץ

  .עליתי באנייה גלילה 1949ביולי  27הוריי עלו באוניית העצמאות וכעבור חודש ביקשתי אני לעלות וכך ב

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

למחרת כשהגעתי הלכתי לעבדה בייעור והיה לי . ההוא אסף אותי ונסעתי  לבירי, בריח בגלגליה הגיע אבי ממושב ילשער העל

   .עצים עד כנען 30,000, הכבוד לנטוע את יער ביריה

ני גר א ל וכיום"עברתי את כל הבדיקות ואמרו לי היות והייתי שוטר בחו, בתחילת שנות החמישים נסעתי לטבריה ללשכת הגיוס

אחרי שנה עברתי לעפולה ובתאריך  .הרֶ יקֵ תִ במושב ואני אהיה אחראי על השמירה היה לגייס אותי אי אפשר י, במושב

באתי ללשכת הגיוס ומייד , בשבוע החתונה אמרתי לה בואי נלך לראות מה קורה עם הצבא. התחתנתי עם אשתי 1.1.1951ה

תאריך סיימתי את הצבא אחרי שנתיים וב. ל"ל הנחהתגייסתי למחזור הראשון ש 13.2.1951בתאריך . חטפו אותי לצבא

  . ממשמר הגבול עברתי למשטרה הכחולה. ל משמר הגבולטרה למחזור הראשון שהתגייסתי למש 13.4.1953

אחרי שחרורי מהמשטרה המשכתי  1.1.1975בתאריך . הוריי ואחי עברו מעפולה לאשקלון ואני בעקבותיהם 1958בשנת 

יושב ראש , ארגון עולי לוב באשקלוןקיד יושב ראש פ ולאחר מכן מילאתי את תפ"קורס מעברתי קורס קצינים ו, מילואים בצבא

 15.1.2001ב. "אהבת תורה"שימשתי גבאי בבית כנסת , עולי לובחילקתי מלגות רבות לבני . ולי לובעמותה לקידום החינוך לע

  . שיועד לסעודות ובריתותוהקמתי לזכרה את היכל יוספה סמוך לבית הכנסת אהבת תורה אשתי נפטרה 
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