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  שם משפחה ושם פרטי כיום

   :שם משפחה
  אדיב

   :שם פרטי
  יוסף

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי
                                           דוייב 

                                               בלועזית
Duieb 

  :שם פרטי איתו נולדתי
  יוסף

                                                      

   בלועזית
 Iusef                                         

:                     מין
   ז

  : שנת לידה
1925 

  :  עיר לידה
  מיסורטה

                                                              

       בלועזית
 Misurata                                          

  :ארץ לידה
 לוב

  :שם פרטי ושם משפחה של האב
  דוייב חי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 מיסה רובין

     :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
                                               מיסורטה
              

   בלועזית
 Misurata                                        

  :ארץ המגורים
 לוב

   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  תיכונית
  

   :מקצוע לפני המלחמה
    )מורה, סנדלר, תלמיד(
                              תלמיד 

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

  

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

               שבתוניסיה תוניס
                                                                                       

  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו
  אוקלה

 

   בלועזית
 Ucala                                                                                                                             

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  מחנה עבודה ביזרטה

                                                                                                              

  בלועזית
Bizerta 

                 :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                        תוניס

 

  :  תאריך השחרור
1942/43 



 

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

  )ואיטליה
  
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  מיסורטה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
1949  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  מצרפת" אילת"אוניית 

  קורותיך לפני המלחמה 

  

הייתה בהריון עם אחי הקטן והיא  אימי 4כשהייתי בן . בבית גדול ולא היה חסר לי ולמשפחתי דבר, כילד גדלתי בעיר מיסורטה

. מאייתומים מא אותנומיד לאחר שילדה אותו נפטרה והותירה . בטריפולי, מ מאיתנו"ק 200נסעה ללדת אותו אצל הוריה שגרו 

 ,בנימין, אחי הקטן, לאחר כמה שנים .13גדלנו איתה עד גיל . אשתו של אבי, מי שגידלה אותנו הייתה אם חורגת, בשל כך

  .כתוצאה מכך נפטרלאחר שהצליח להבריא מהמחלה העוזרת נתנה לו בטעות לאכול כשהיה אסור לו וו טיפוס מעייםחלה ב

בשבתות הייתי יוצא עם . ועודקוסקוס , חריימהמידי שנה היינו חוגגים את החגים היהודיים והמאכלים שהיינו אוכלים בבית היו 

  .ייליםחברים והיינו מט

 ואני, יולנדה, אחותי 12עד  8בוקר בשעה  מידי. והשני היה בית ספר איטלקי יהודי -האחד. י בתי ספרבילדותי הייתי הולך לשנ

בבית . 16עד שעה  14מידי יום בשעה לבית הספר היהודי הלכתי ואז גירשו אותנו ו' לקי עד כיתה דהולכים לבית ספר איטהיינו 

  .ובבית הספר היהודי הייתי לומד תלמוד ותורה. גאוגרפיה ועוד, היסטוריה, איטלקי למדתי מתמטיקההספר ה

  .והיה עושה מסחר עם אנשים רבים זהב ודברים נוספים, הוא סחר בכסף. באותם ימים אבי התפרנס כסוחר, כמו כן

. הוא הגיע לאבי במטרה לבקש עזרה ממנו ואכן אבי עזר לו. עם חובות רבים שרצו לעקל לו הכליום אחד הגיע אליו אדם ערבי 

גדל איתנו בבית אותו ילד . משום שלא היה לו כסף על מנת לגדל אותו בעצמו בנוהוא שילם לו על כל החובות ואף גידל את 

ולם הוא שמר בזמן המלחמה כשרצו לגרש את כ .ועם הזמן גם אבי חיתן אותו ולאחר מכן הוא אף הפך לנשיא של השבט שלו

  .עלינו

  
  

  קורותיך בזמן המלחמה 
  

התחלנו את דרכנו באוטובוס . יהודים בעלי אזרחות צרפתית ואנחנו ביניהםהאיטלקים גירשו את כל הכשהתחילה המלחמה 

 בתוניס. תוניס, שם גם עלינו ברכבת אל תחנתנו האחרונה, שבתוניסיה ממיסורטה עד לטריפולי ומשם באוטובוס לעיר גאבס

לא הייתה לנו אפשרות לעבוד או ללמוד בבית ספר רגיל אלא רק ללמוד תורה בבית ספר יהודי משום ו היינו בגטו אוקלה

יום אחד  .כסף מלפני המלחמה ומזה חיינו שםלאבי היה קצת . בבית הספר למדתי כשנה. שביתר בתי הספר היו נוצרים

הצרפתים באו והודיעו למשפחה שלי ו" יזרטהב"מחנה עבודה ולקחו אותי לכשעמדתי בתור לקנות לאבי סיגריות תפסו אותי 

היינו עובדים היינו  אם לא. לענוד טלאי צהוב והחיים שם היו נוראיים הכריחו אותנו .הייתי כמה חודשים בביזרטה. שלקחו אותי

עם כל  במהלך היום עבדנו ובלילה ישנו בצריפים .לים היו עוזרים לימשום שהייתי צעיר וחלש הגדו. הגסטפומחוטפים מכות 

בזמן שהייתי בביזרטה משפחתי נשארה באוקלה ושמה . היהודים והאוכל שהיינו אוכלים שם היה חתיכת לחם ותפוח אדמה

  . הגרמנים היו עולים בלילות על גגות הבתים ומנסים לחטוף בחורות

  



 

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  

תחושה הייתה של הם באו לשחרר אותנו וה. יום אחד ראינו את האמריקאים והאנגלים מגיעים והבנו שהסתיימה המלחמה

יומיים חזרנו הביתה -משהסתיימה המלחמה חזרתי אל משפחתי בתוניס ולאחר יום. יצאנו בריקודיםאושר כל כך גדול עד ש

כל יום . אומנם הייתי כבר גדול אך בכל זאת הלכתי לבית הספר היהודי ונכנסתי עם אבי שותף בחנותכשחזרנו . למיסורטה

  .בוקר אבי ואני היינו הולכים לחנות ומשהתבגרתי פתחתי חנות לבדהתפילת אחרי 

אות ים אל מיסורטה ויצאו בהודעה שכל מי שרוצה לעלות ארצה ישלם כמה מנכשקמה מדינת ישראל באו אמריק 1948ב 

וכששמעתי את זה אמרתי לאבי שאני רוצה גם לעלות על אף שהיינו רחוקים , טריפוליהייתה דרך  ההעליי. ויעלהשקלים 

לקחתי . אז פשוט החלטתי לברוח, כשבאתי ואמרתי לו את זה הוא אמר שהוא מעדיף למות מאשר לתת לי ללכת. מטריפולי

תי מהבית ואז חזרתי לקחת שמתי את המזוודה בעדן החלון יצא. שמתי כסף ובגדים ובבוקר קמתי וברחתי, מזוודה קטנה

תחנות שלו מ האוטובוס עצר באחת ה"ק 50-לאחר כ. מ באוטובוס"ק 200סורטה לטריפולי ממיבבוקר  6בשעה נסעתי . אותה

  . בעיר זליטין, בדרך

ד מהאוטובוס אני איך שאני יור. ואמר שמי שרוצה לצאת לשתות שיצא ואני יצאתי טין הייתה קהילה יהודית והנהג עצרילבז

הוא שאל אנשים במיסורטה אם ראו אותי ואחד האנשים אמר לו ואבי שם לב שלא הגעתי לחנות באותו הבוקר . יואה את אבר

 .מונית ונסע לזליטין ושם מצא אותי וביקש שאחזור בחזרה יחד איתו ואני אמרתי לו שאני רוצה לעלות ארצה חאז הוא לק, שכן

אמרתי לו שאני חוזר איתו . שאבוא איתו ואיך שהתחיל לבכות נשברתיתחנן המזוודה עם כל הכסף שלי וה הוא לקח לי את

: הרמתי את עיניי לשמיים ואמרתי לבורא עולם שיש לי שתי מצוות. והתנאי הוא שאני רוצה להקים תנועה ציונית, בתנאי אחד

רים שלי צחקו עליי שלא כל החבכשהגעתי הביתה  .כבד את אביך ואת אימך ואהבת ארץ ישראל ואז החלטתי לחזור איתו

לילה היו ילדים שמידי  450עם כמעט  ארגנתי תנועה ציונית .הצלחתי לעלות ארצה ועניתי להם שלא ידאגו אני עוד אעלה ארצה

להצגה הזמנתי את החברים שלי הערבים  .הצגה בעברית העלותהחלטתי לוקהילה חזקה שראיתי תנועה חזקה ו מגיעים

הם הגיעו להצגה הושבתי אותם שורה שכ. מהקהילה כדי להראות להם שיש לנו מדינה ודגל מבלי שידעו יותר מידי במה מדובר

לאחר  .הערבים קמו גם ושרו את ההמנון ,ומבלי שידעווהנפנו את הדגל " התקווה"ראשונה ובתום ההצגה שרנו את המנון 

באו אל אבי אנשים מהקהילה היהודית על מנת להזהיר אותו שאני נמצא , בשעה שתיים אחרי חצות, ההצגה שהסתיימה

הוא החליט לשלוח אותי  זאתמיד לאחר שאבי שמע  .בסכנה משום שגרמתי לערבים להניף את הדגל ולשיר את ההמנון

  . לטריפולי ומשם עליתי ארצה

  
  

  

  על חייך  בארץ
  

גיאוגרפיה , היסטוריה, ך"תנ, השתכנתי באשקלון והתפרנסתי כמורה למקצועות דקדוק. כשעליתי ארצה הייתי מאושר מאוד

עזבנו את אשקלון  .בבית עולים כשעלתה ארצה ,אשתי ,האת אשקלון עזבתי לאחר כשנה כאשר פגשתי את רינ. ומתמטיקה

לאחר החתונה הקמנו בית בהוד השרון . רינה ואני התחתנו, כשכל משפחתי כבר עלתה לארץ 1952ב. והתגוררנו באלישמע

למנהל באותו בית הספר וניהלתי אותו  יולאחר מכן מונית' ד-ו' גואני המשכתי לעבוד בהוראה והייתי מורה באלישמע לכיתות 

במשך ". טלי"לאחר מכן עברתי ללמד בבית ספר בנווה ימין ומשם עברתי ללמד בבית ספר בהוד השרון בשם . במשך כשנתיים

 20הגרון שלי כבר לא מסוגל לעמוד בזה ועברתי להיות מפקח במס הכנסה במשך שתי כי שנה עבדתי בהוראה עד שהרג 20



 

ד גבעתי ונפל בעת מילוי "שמואל שהיה מג, בנימין, חי: בנים 4בישראל הקמתי משפחה לתפארת וגידלתי  .נוספות יםשנ

למד תורה כאשר הם אני מ יאת ניני. יש לי נכדים ונינים רבים .רחל ולילך שנפטרה מסרטן, שמחה: בנות 3- ו, ועילאי תפקידו

  .ך חזרנו"בזכות התנ, ך אנחנו לא שווים"בלי תנ, משהו שאני חושב שמאוד חשוב ללמוד ולדעתבאים לבקר וזה 

  
  

  

  2014ספטמבר , זמטר רעות : ראיון   


