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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  נחושתן :שם משפחה

  
  יוסף :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           נחאייסי : שם משפחה איתו נולדתי
                                            

                                              בלועזית
Nachaisi 

 
  יוסף   :שם פרטי איתו נולדתי

                                                      
   בלועזית

yosef                                          
                     זכר:מין
    

  1932: שנת לידה
 

  טריפולי :  עיר לידה
                                                              

       בלועזית
Tripoli                                           

  לוב  :ארץ לידה
 

  חלפו נחאייסי  :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  ה 'ג'שמינה מג :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                    טריפולי: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
              

   בלועזית
 Tripoli                                        

  לוב  :ארץ המגורים
 

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

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

                              לא 

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

  מכבי

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

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                     לוב  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  1945:  תאריך השחרור
 

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

  )ואיטליה
  
 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  



 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  עצמאות 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

  .יותר מידי טובים . היינו יותר מידי מצויינים. אפשר להגיד היינו בין העשירים בלוב. חיים טובים,היו לפני המלחמה 

כל ,קהילת לוב קהילה קטנה. חורבן בית ראשון עם ישראל התפזר לכל רחבי העולם. שנה 3000קהילת לוב קיימת :על הקהילה

והיהודים האלה חיו אך . יהודי: מליבורנו מאיטליה מספרד מכל מקום,מרוסיה:בא ללוב נכנס לתוכה ,שנה 3000מי ששמע עליה 

  . שחטו לבד חיו לבד ביקורת לבד. לבד ורק ניהלו את הדת שלהם

  

כמה שהיהודים היו עשירים לא עזבו את הקהילה .וכל העסקים ביד היהודים.היה איתם עסקים,אנחנו לפי הטורקים העותמאנים

אני זוכר שהיו העשירים כל יום ראשון הולכים הקצבים הירקנים המכולת . עזרה סוציאלית..א בתוך הקהילה אחד עוזר לשני"ז

אמרו לו בוא הנה ונתנו לו ,יש כאלה שהם משפחה גדולה אוכלת את הכסף .להם כסף כדי לקנות סחורה ולעבוד םימלוואלה  כל

כל מי ,יום חמישי . אף אחד לא קיבל משכורת,ועד הקהילה הזה  . שנה 3000היה ,היה כל הזמן ועד קהילה. עוד פעם כסף

איך ,נותנים להם את הכסף הולכים לבית משתה,יש כאלה.יך לעשות שבת נותנים לו א.יעמוד בתור.שאין לו איך לעשות שבת

היו כאלה . בלי לדבר איתו נותנים את הכסף לאישתו,גמרנו . חיים בקומונה רואים אחד את השני?למה.. שרואים אותנו

שהוא ירגיש  ועד הקהילה בלי.הקהילה  דלוועאז השכן שרואה אותו במצב לא טוב הוא אומר .שהתביישו להגיד אני רעב

  . אין ילד יהודי שיילך יחף- בגדים. חודשיים קייטנה בלי כסף,קייטנה. דוחפים לו מה שצריך

  

בדקו את הדם וראו שהדם הכי נקי הוא ,עדות וקהילות  70בדקו דם של ..לא חקרתי אבל שמעתי,חקרו פה בארץ שמעתי כה

ומזה אני . ואמר האנשים האלה אכלו כשר כל חייהם ושם קם רופא .לקחו לאמריקה ,ואחרי כמה שנים טובות.של הלובים

אני ראיתי . לא מתנהג כמו שלמשל אני ניגש לאיזה פקיד או פקידה בזלזול טריפוליטני לא. א טריפוליטני לא מתאכזר"מסתכל ז

. ה שהיה לולמה אכל את החנות אכל כל מ,עמד לסגור את החנות.בטריפולי 16אחד עמד לסגור את החנות שלו אני הייתי בגיל 

תפרנס את ,עד הערב מילאו לו את החנות ואמרו לו תעבוד,סתם אני יושב..אמר אין לי מה? בא עליו אחד אמר לו מה נשמע

 ישן אים את הילדים אם הואוהולכים לבתים ור.ועד הקהילה איך הוא מטפל בילדים.אני פשוט מאוד מלא הערכה. המשפחה

מי שמקבץ . יהודי אסור לו לקבץ נדבות. תופסים אותו ביד ונותנים לו נעלים. יחף..ברחוב הולך יהודי. טוב אכל או לא אכל

  . אסתטילא ,היה לא יפה ,נדבות לא נותנים לו קצבה

  

והרבה אוכלים ,ארוחת בוקר, שקשוקה,מוכר פול,הצהריםהיה אחד מוכר מהבוקר עד ".. וזה סיפור אמיתי,אני בזמני היה אחד

יוצאים מבית הכנסת בבוקר ומחכים ליד . ידר'בשר באותו היום קונים ואוכלים לא היה פריג.  ומוכל דבר אכלו בי. ארוחת בוקר

ילד  600-700עבד ליד תלמוד תורה היו שם , הבנאדם הזה .אז בינתיים נכנסים לאכול,הבית מטבחיים עד שיביאו את הבשר

ילד למרוח להם  900. ם ממרח פול ושומשום ופלפלהולכים לבנאדם הזה היה נותן לה,היו נותנים להם לחמניה ).בבית ספר(

באו . שקל 30במקום עשר שקל נניח הוא זורק לו .. כל מי שאוכל אצלו ארוחת בוקר אין כמה הוא אכל? איך יתפרנס,זה כסף

  "?אמר למה יש לי כתובת מוכר מצוות.תמכור לנו את המצווה מה שאתה עושה עם הילדים,עליו

  

לך תיקח מזאת ולך תיקח ,נותנת לי צלחת כל מיני לחם,ל"הולך לסבתא שלי ז. הייתי עסוקיום שישי בתור ילד  אני למשל

העזרה הדדית .שלא ראיתי עוד בשום מקום ולא סיפרו לי בשום מקום.ראיתי את העזרה הדדית שיש במשפחות..מזאת

סך הכול קהילת ,בגלל שפתחו את העלייה . בעולםלא התגשמה בשום מקום ,הציונות שהתגשמה בלוב. ונעבור לציונות,הזאת

בחורים לקחו סירות ונסעו .. איזה קהילה. השאר עברו לאיטליה,אלף עלו לישראל 30000במשך שנה וחצי  35000לוב קטנה 

ל ויש אנשים "היו ז,לכן אני אומר צריך פשוט מאוד לחפש אנשים .. נכנסו 48בשנת .בלי אוכל בלי זה..לאיטליה מסכנים

  ..אני לפעמים הולך לאיזה בית קפה יושב באמת.לכל מקום ,מסוגלים להסביר לנוער לתיכון ש

  



 

בוא נסחוב ..טובים,הרבה בחורים צעירים. לא קראו לי או משהו..בתוך בית קפה.אני מצטרפים כולם מתחילים לשמוע אותי 

דית ובלי לחנך בלי להסתכל על כל דבר אני אומר בלי זה לא נוכל להתקיים בלי עזרה הד.שיהיה יותר טוב..בוא..אותו

אם הפועל עובד המדינה ! צריכים לעבוד,לא. ס והדברים האלהיות עם כל מיני משחקים ומפעל הפיאנחנו לא יכולים לח.ודבר

אנחנו ? למה. נכשיר אותם לעבודה,בוא ניתן להם לעבוד. המיליונר לא משגשג בלי הפועל. לא המיליונר משגשג,משגשגת

לא עניין . ?מה לעשות! אנחנו בתוך צלחת של מיליארד וחצי ערבים לא רוצים אותנו. ים לא יכולים להרשות לעצמנוהרבה דבר

לא יכלו לשכן .. אין מיליון אבל נניח מיליון? מיליון ,יצאו מפה 1948אני אומר דבר אחר כמה ערבים בשנת .של אדמה שמדמה

לא רוצים ,הם לא רוצים מדינת ישראל..אבל לא..כל המלחמות האלה במקום,לסדר אותם במקום כל המהומות במזרח התיכון

מה אנחנו לא .. סתם..וכמה יהודים 400שחטו  45ובסוף מה עשינו להם בשנת ,אנחנו בלוב היינו לפני הערבים. יהודים בכלל

א אמריקה שיהיו לא אוסטרליה ול..על תגיד לי שום דבר לא רוצה לדעת שום דבר..יש כאלה שנוסעים לאמריקה? יודעים

  .תן לי להבין מה שנעשה איתי פה. כל המדינות בעולם...בריאים כולם

  

הרבה דברים . מעל ומעבר..אנחנו משתוללים יותר מידי? אבל מה ההשתוללות של העם הזה, אני יודע איך..אני רוצה חצי לחם

כל חג נוסע לחוץ לארץ למה הוא . סדר אותומה זה בנאדם עובד כל השנה עד שבונה בית מ. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו

ואתה ,אתה בונה בית משקיע את החיים שלך..לראות לנסוע נחמד..מילא פעם בכמה שנים יש לך זה? בונה את הבית הזה

האוכל הוא רק בטעם הוא רק "  :ם"כמו שאמר הרמב,איזה אוכל אתה אוכל..לוקח את המזוודה והולך לישון אני יודע איפה

  .נכנס פנימה אפשר להכניס כל דברמה ש" .בפה

  

  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
  

  
כי הקהילה היהודית בלוב לא היו עסוקים ? למה.כך הבנו למה המלחמה-התחילה המלחמה אנחנו לא כל 39בשנת 

חיו במקום אחד ,במסגרת שלה, חיה בדת שלה,חיה בתחום שלה,קהילה מעוגנת.לא הבינו שום דבר בפוליטיקה .בפוליטיקה

. אחים 4המשפחה שלי היו לי  . אידיאלית ביותרעזרו אחד לשני הייתה עזרה סוציאלית  בצורה ה. כמו קומונה,כולם

  ). בני דודים,דודות,דודים(משפחה של סבא שלי קרוב למאה איש. משפחות יחד,דודים כולם היינו גרים יחד,ודודות

  

לא ידענו מי נגד מי . לא היו לנו מקלטים, התחבאנו בבית,לא ידענו. זה היה יום שבת התחילה המלחמה יום שבת ושבועות

התחלנו לברוח ,.. והחלטנו. מכל המקומות...מהים.. מטוסים אני יודע מה, תנורמאליהתחילו להפגיז אותנו בצורה לא . בכלל

צלופן כל ..קצינים גרמנים ממשהו,עובד עושה שכמיות לקצינים של האיטלקים אבא שלי היה . כמה שיותר קרוב לעיר בהתחלה

 עלמיין שם הגבול בין האנגלים לגרמנים שם היה רומל -לטוברג אל 18-45אחרי כמה זמן הכריזו שלוקחים יהודים מגיל ..  מיני

בשביל , בשביל לולאות. במה שצריך בינתיים אבא שלי לקח כמה יהודים שיעזרו לו.הגבול גדול מאוד ממצרים עד תוניסיה .

באו הביתה הרביצו לו . ואת המכונות תפירה ולקחו אותו, הרסו לו את כל המקום,גילו את אבא שלי לקחו את כולם... לתפור

  . אני נתלתי עליו זרקו אותי מהמדרגות  ולקחו את אבא שלי. מכות על ידנו

  

כמה גברים מהמשפחה לקחו אותם . לא אמרו לנו שום דבר,לאיפה לקחו ,מי ,טוב לא ידענו מה .. אנחנו פשוט מאוד פרח ונבל

לא ..אין כסף גם.. ואין אוכל לקנות. היה לנו תלושים,אוכל נתנו לנו בקיצבה. הייתי כבר עירני מאוד 7בגיל , 7הייתי בגיל . גם

גם לחיילים איטלקים ,להם מה לאכולהיחידות הקרביות פרצו ושדדו את המחסנים שלנו כי לא היה .ידענו איפה הכסף של אבא 

לא היה לנו מה לאכול ..  מחוץ לעיר היה יותר גרוע,יצאנו מחוץ לעיר.אז היו צריכים לחיות , לא היה מה לאכול אלא שלחמו שם

כ "ואח.. היה באר מים. מים באמת היה לנו קצת פחות.. ודברים כאלה..חובזה ומובזה :הלכנו למערות והתחלנו לאכול עשבים

והבעיה הייתה שלא ידענו איפה אבא איפה המשפחות איפה .. שום דבר אין.. דלה ההפגזה התחלנו לברוח למקום אחר יבשג

  )בטוברג (כל המשפחות האבות שלהם שם נלקחו לעבוד. דודות,דודים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ עפלהה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(



 

  

  
ועבדו . אוכל דל מאוד,לא היו נותנים להם לאכול ..  מסכנים מרעב. יש הרבה שמתו,הם חזרו  1945כשנגמרה המלחמה בשנת 

שלד ממש שלד  כל אחד עמד קצת ועמד ,אבל באיזה צורה הם חזרו ..הם חזרו והתחילו לספר לנו .לחושך- מחושך

הייתה לו נתינות בריטית . ראש הקהילה הלובית קראו לו זקינו חביב.ולקחו ועזרו להם ונכנסו הבריטים,והחזקנו אותם ..ליפול

הוא תיכף ומיד הביא רופאים אמר . אני אומר עליו השלום זה יהודי הכי טהור שאני מכיר בחיים. והוא לחם בשביל היהודים,

וארוחת בוקר ,א ויטימנים וחלב בוקרתיכף ומיד הבי,מצאו אצלנו שהבטן התחילה לעלות מרעב. תבדקו לי את הילדים

מצאנו בית ריק גנבו הכול הכול . וחזרנו הביתה עם אבא. י רופאים"התחילו קודם כל לחזק אותנו ע להורייםארוחת ,'סנדוויץ

הכול לקחו . אבא שלי עשה יין בבית, המשפחה שתו,במחסן למטה מתחת לבית היה כמעט אלף חמש מאות בקבוקי יין, הכול

כל זה .התחילו לאט לאט להשתקם,לגדולים הביאו לחם ונסטלה לחלק.בילדים,התחילו לטפל בנו בנוער.ריק.שום דברלא מצאנו 

כ נכנסו "ואח. ככה היה" אתם תפרנסו אותו, אתם כבשתם את המקום"הוא לא נתן לבריטים לנשום . בזכות זקינו חביב

מבחינת . לחיות את החיים שלהם, התחילו להתפרנס,יםקאילקחו בחורים צעירים שיעבדו בשדה תעופה של האמר,אמריקאים

  .ציונות אני לא חושב שיש קהילה בעם ישראל שהיא ציונית כמו לוב

  

  . התעמקתי בתורה ודינים' גכיתה הקפיצו אותי ל' עשינו כיתה א.' כיתה א,התחלנו ללכת לבית ספר 14-15אני הייתי בגיל 

שמרו .ריים למדנו איטלקיתבוקר למדנו תלמוד תורה ואחרי הצהב. היינו לומדיםכל היום  צהריםאני זוכר למדנו בבוקר ואחרי 

זאת אומרת הילד לא היה הולך . בן יהודה, תנועת הנוער,מכבי,צופים:ציונות בלוב היה לנו  .ליתאעל הילדים בצורה לא נורמ

ומכבי  1935גם ב . הימכבימכבי השתתפה פה ב, יה ראשונהיהייתה מכב 1932ב. תמיד הרצאות ודברים טובים.לאיבוד

  . התחלנו להתארגן לנסוע לישראל' בכיתה ה . השתתפה

  

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

  ):לדורות הבאים
  

  
באתי לישראל . הייתי שחקן כדורגל בנוער מכבי. אבא שלי איש מכביאני הייתי איש מכבי גם . לישראל 1949וככה נסענו ב

אבל לא . אז עבדתי בבניין לא יכולתי לשחק, הייתה אז משפחה גדולה,אבל לא יכולתי. לקחו אותי לשחק ב הפועל רמת גן

  .רק אחרי הצבא התחלתי ללמוד קצת עברית בלילה.למדתי

  

גדר וכמו .ליד חיפה" סנט לוקס"המחנה קראו לו , הורידו אותנו במחנה. הבאנו רכוש מה שיש לנו .קצת כעסנו,כשהגענו ארצה 

באונייה אמרו לנו . המזוודות ואת ז שלנו 'אנחנו רוצים את הבאג,..טוב ?ארץ ישראל שלנומה זה  לעצמנו  חשבנו. מחנה

האונייה חזרה להביא עוד עולים המזוודות שלנו ,םבינתיים הורידו את העולי.. אמרנו בסדר.תשאירו הכול נביא לכם את זה

רו לנו מיר... למחסנים..תלכו לעתלית,יפההעבירו אותנו לבית ליד ואז אמרו סעו לחיפה נסענו לח,הלכנו פה ושם. בינתיים נגנבו

  ..עם מי לדבר אין,למי להתלונן, מה לעשות .את החיים ולא קיבלנו שום דבר

  

הוא בא ממדינה למדינה הוא לא שיקר לקחו לו את הדולרים אמרו לו שאסור להחזיק .. זמנוב. הביא דולרים,אבא שלי מסכן

מבית ליד לקחו אותי לאימון ,טוב .זה המדינה שלנו.. ?עכשיו יש לנו ברירה .לקחו את הכסף,נתנו לו מלווה עממי,דולרים בארץ

ואמרו לנו , שמו אותנו במדבר אוהל,יצאנו למושב , הלכתי ללמוד וחזרתי. כדי לצאת למושב, לאימון פרט 16-17צבאי הייתי 

שעות כל לילה  4שמרתי . אני עבדתי בבניין ובחקלאות וגם שמרתי. שמרנו שם עד שבנינו,תזהרו כל הסביבה הזאת מסתננים

  . גרנו בבית.עד שבסוף כשגמרנו את הבנייה . עבדתי ביום,

  

  

גרנו בקריית אונו התחלתי לעבוד ,טוב ..אין סדר לא היה סדר, לקחתי את המשפחה ונסענו לגור בקריית אונו גם באוהל

שום דבר לא ... מסתננים..שמרתי  כל לילה ,אני אומר לו אדוני אני שרתתי בצבא. לקחו אותי לצבא, ום בהיר אחד באוי.בבניין



 

 הבכור אני . מאוד בבית ואז הגענו למצב כזה שאין לנו לחם בבית קשה מצב,יצאתי מהצבא . עשיתי צבא, עזר

, באילת. כשהשתחררתי מהצבא הלכתי לעבוד באילת).. אמא(ירה ואז לא היה עבודה לבחורה צע, קטנים) אחים(ילדים,בצבא

אבל ,הלכתי לסולל בונה היה מאוד חם). חברת בנייה(בונה -היה ממשל צבאי והיה חברת סולל העיריילא ,עוד לא היה מועצה 

שמה שלנו יצאה הנ. אוגוסט-יציקת בטון ביולי,מחסני תחמושת במצודה באילת ,אנחנו עבדנו בביצורים. מה רציתי להתפרנס

אני בעצמי  ,עבדנו בבנייה,כ התחילה בנייה באילת "אח.החוצה עם לא היינו בריאים וחזקים אז לא היינו יכולים לעבוד בזה

שיון יעשיתי ר,שיוןיהיה לי ר,הלכתי נכנסתי חבר בדן.ראיתי שאני עובד קשה והמשפחה מתפרנסת בכבוד אבל זה לא העתיד

  .לא הייתי מבסוטאבל גם ,לאוטובוס ונכנסתי לדן

  

עם אנחנו נסתכל על המדינה , כולנו נתקדם,עם המדינה תתקדם ,אני אומר קודם כל להסתכל על המדינה: מסר לדורות הבאים

  .כדי לראות אותה נקייה בכל תחום להסתכל על המדינה, אנחנו צריכים לנקות,תן לנו מה שאנחנו רוציםיהמדינה ת,

לאט לאט יהפכו ללא ,לדעתי , אני אגיד לך למה הם.א הייתי מבסוטכמה שנסעתי עליהם ל. יש לי משפחה גדולה באיטליה 

זה מה שכואב ..זה מה שקורה, אז במשך הזמן, בגלל שזה מתחתן עם זה זה עם ההוא. לא יהודים בכלל, לא לא ציונים,יהודים

לבנות ,תהלנקות או,מדינה צריך להלחם עליה. העם הוא מדינה,את מדינה, מדינה זה אני מדינה? מה זה מדינה . לי

  . צריך להסתכל עליה,להלחם עליה,לפתח אותה,אותה

  

הייתי פעם נוסע לאיטליה .אני נוסע הרבה,אני אתן לך דבר .אם אני למשל אסתכל אחד על השני בצורה טובה זה נקרא יפה

נו משתדלים אנח. באיטלקית למדתי,אני למדתי בישיבה בחוץ לארץ וגם פה. אבל מה עכשיו היות והתבגרנו אנחנו נפגשים פה

  . אבל מה נפגשים,אנחנו זקנים עכשיו. שכל שנה הכיתה שאנחנו הכיתה ניפגש
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