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  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
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  :המלחמהמקצוע לפני 
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  :או בתנועה חבר בארגון
  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  "תנועת נוער"תנועה בשם 

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 )פירוט בסיפור חיים(בהתחלה בטריפולי ואז ברחו מכפר לכפר)או האזור ושם הארץשם העיר (
  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  

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

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  



 

  :שנתעליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

1949  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

לא צוין , האנייה מטעם תנועת הנוער

  .שם

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון

  

הייתי . היו לי הרבה חברים והיינו משחקים  כדורגל, הילדות שלי הייתה בסדר גמור. בטריפולי, גדלתי בבירת לוב

 1941ואחד מהם נפטר ב, היינו חמישה אחים. זה בית ספר יהודי, וגם תורה, איטלקית, בבית ספר ולמדתי עברית

הייתי מאחר לבית ספר כל הזמן והיו סוגרים את השער אז . הייתי תלמיד טוב ועליתי כיתה כל שנה. בזמן המלחמה

, קוצים שפיצים כאלה מהברזל של האשנבכי היו , פעם אחת לא הצלחתי. הייתי עולה מהאשנב ומתפלח פנימה

כשנכנסתי לבית . אני חילצתי את עצמי ונכנסתי לתוך בית הספר. ואחד הקוצים נכנס לי מהלחי ויצא מהצד השני

לקחו אותי במונית למרפאה ועשו לי , דאגו לי, במקום לצעוק עליי למה איחרתי, ספר וראו שיש לי דם ופנים פצועות

הוא היה מייבא תבלינים , אבא שלי היה סוחר תבלינים. מו לי תחבושת ולקחו אותי הביתהש. שעות 3תפירה במשך 

אמא שלי היתה בבית . מייבא ומוכר את הכותנה, הוא גם היה סוחר בכותנה. מכל הארצות ומוכר לסוחרים הקטנים

היה לנו שקיות . כלהיתה לנו עוזרת בית והיה לנו ה. פעם אישה לא היתה עובדת ומקומה היה בבית. ולא עבדה

אני אהבתי לשחק , בשכונה היינו משחקים. מקש כמו סלסלה גדולה והעוזרים היו סוחבים בה ירקות בשבילנו

הייתי לומד שם , "תנועת הנוער"ככה קראו לה , בערבים הייתי הולך לתנועת נוער. היה לנו גם בבית ספר, כדורסל

גם הייתי בקבוצת . לי היתה משפחה דתייה ששומרת שבתהמשפחה ש. ואת כל מה שקורה בארץ ישראל, עברית

אני הייתי עם הנערים ושיחקנו מול קבוצה גדולה . קילומטר בתוך הים והיינו משחקים שם 3מכבי והיינו שוחים 

הים היה שקט והיינו משחקים עם הכדור עמוק בתוך , כשאני הייתי שוחה לא הייתי יודע את הגבול. ששיחקה איתנו

הייתי . הייתי שוחה מאוד רחוק, 10אפילו שהייתי בגיל , עד המלחמה. ששחינו רחוק לא ראינו את היבשה מרוב. הים

לא הייתי מרגיש לא שמש , לדוג היה כל החיים שלי, גם הייתי הולך לדוג. נשאר בים והייתי נשרף בשמש בכל הגוף

  .רק ים ודייג, ולא כלום

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, ושגיר(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  

התחילו . היינו כל המשפחה ביחד לאורך כל המלחמה. 9נגד הצרפתים ואני הייתי בן  1939המלחמה התחילה ב

בזמן המלחמה אח שלי חלה . ואבא שלי ראה את זה, הבנו שמשהו לא בסדר, לקחת את המבוגרים לגבול מצרים

מקלט אז היינו יורדים איתו למקלט זה קרה בגלל שהיינו צריכים ללכת ל. במחלת מעיים והיה אסור לו לצאת מהבית

. 4כשהיה בן  1941והוא קיבל מחלה חמורה של מעיים ואז הוא נפטר בשנת , והוא עבר מחום לקור מחום לקור

הבית חולים היה ערוך ומוכן , והיה בבית חולים הזה הכל, כשהוא נפטר גרנו לא רחוק מהבית חולים הגדול בטריפולי

באו לקחו את אח שלי . רנו ליד הבית חולים כי חשבנו שבית חולים לא מפציציםג. לטפל בכל מחלה, לכל מקרה

אבא שלי פחד שייקחו את אח שלי כי הוא . אבל לא היה מקום באוטו ואמרו לו שיחזרו לקחת אותו, לעבודה באוטו

שם טוב ושקט  והיה לנו" טהונה"הלכנו לעיר רחוקה בשם , קילומטר מהעיר 90ברחנו כ. ואמר שנברח, 18היה בגיל 

כשהיינו שם חיינו טוב והערבים שם היו מביאים את הסחורה שלהם לשוק והיינו . ולא ראינו או שמענו מהמלחמה

אחר . קיבלו אותנו שם יפה ונתנו לנו סוכריות, היה שם מחנה צבאי איטלקי והתיידדנו שם עם האיטלקים. קונים מהם

היא , "טגרינייה"להפציץ שם ואז עברנו לעיר המערות שנקראת כך שמענו שהאיטלקים עוזבים והאנגלים התחילו 

היו . כמו של השפנים, הבתים היו בתוך מערות עמוקות, גרנו בתוך מערה. ששייכת לאיטלקים" גריאן"נמצאת בתוך 



 

. אמא שלי אמרה שהיא לא יכולה לגור פה כי אי אפשר לחיות כאן. שם מלא כינים ופרעושים וכל מיני חיות כאלה

אנשים שבנו להם שם בתים קולוניאליים והשתלטו והתחילו  30,000יטלקים כבשו את לוב ושלחו מאיטליה הא

אנחנו השכרנו . וכל מיני פירות וירקות והכל, תפוזים, זיתים -לעסוק בחקלאות וחילקו את התוצרים לכל לוב

אני חליתי בטיפוס ואימא שלי ו, היה שם רעב. מהאיטלקים בתים והתחלנו לגור שם במקום לגור בעיר המערות

המצב שלי . בלי בשר ובלי שום דבר, הרגליים שלי היו כמו שלד, היא לקחה אותי בקושי. אמרה לי בוא נחפש רופא

אמרנו לו שאנחנו קונים לחם לא טעים בכלל שעשוי . לא מצא חן בעיני הרופא והוא שאל מה נותנים לי לאכול

הרופא אמר שהאיטלקים מקבלים תלושים לקנות . ף לא היה אפשר לקנות כלוםושאין לנו אוכל כי בלי כס, מחרובים

הרופא אמר לנו . היהודים קונים מהשוק השחור ורק מי שיש לו כסף אוכל. והיהודים לא, מה שהם רוצים בסופר

ו הוא אמר לנ. וקמח מיוחד שהוא דק, קקאו, ואיתם יהיה אפשר לקנות חלב, שהוא ייתן לנו את התלושים שלו

עדיין . התלושים שלו מאוד עזרו והיה שיפור במחלה שלי. שנעשה ממנו עוגיות רק עם מים ולא עם שום דבר אחר

האיטלקים היו . בזמן המלחמה האיטלקים רשמו לעצמם כמה קמח היהודים קונים. היה רעב אבל היה גם מזל

ל הם לא ידעו להשתמש בו כדי ואז הם קנו מכשיר טחינה משלהם אב, טוחנים את הקמח במטחנה של הממשלה

במשק היו זורעים אפונה והיינו מחפשים . אנחנו גם קנינו מכשיר כזה והיינו טוחנים ובזכות זה היה לנו אוכל. לטחון

אחי היה . אחרי האפונה היבשה שנשארה והיינו לוקחים את זה ושמים את זה על האש וככה היינו אוכלים את זה

" גרגרש"עברנו אחר כך למקום אחר שנקרא . וקונה עם הכסף הזה משהו לאכול, ותםתופס ציפורים בשביל למכור א

כשהגענו . גרגרש היה המקום האחרון שהיינו בו לפני סיום המלחמה. כי נגמר הכסף לשכור את הבית הקולוניאלי

. להסתדר איתםוהיינו חיים עם הערבים ומנסים , היו עדיין הגרמנים אצלנו 1942לקראת סוף המלחמה בסוף , לשם

כבר התחיל להיות . תמרים שקדים פירות וביצים, אמא שלי היתה תופרת להם והם היו מביאים לנו בתמורה אוכל

הגרמני נכנס . אני ישבתי עם המשפחה שלי וסיפרנו סיפורים. הגרמנים באו ונכנסו אלינו הביתה, יום אחד. יותר טוב

היתה לנו תרנגולת בבית . ד והוא התחיל להרוס את הכל עם המקלהיה לו מקל בי, אלינו הביתה כמו שד ועשה רעש

. ואמא שלי סימנה לכולנו עם הידיים שנצא מהר החוצה, אחותי היתה אלמנה והחביאו אותה. והוא הרג עם המקל

ו והגרמני תפס אות, ואח שלי סימן לו שכן, )בגרמנית(? "יהודי"והגרמני שאל אותו , יצאנו החוצה ופתאום אחי נכנס

אח שלי רץ החוצה והערבים תפסו אותו בחוץ  ועזרו לו . אח שלי התפתל והתפתל ובסוף הצליח לברוח ממנו. בצוואר

הערבים יצאו ואמרו לה שלא תדאג שהוא אצלם ואז , "? אלפונסו"אמא שלי התחילה לקרוא לו בחוץ . והחביאו אותו

אמא שלי סילקה . א לנו כסף על התרנגול שהם הרגוואמרו שהם באו להבי, אחר כך הגרמנים חזרו. הם הביאו אותו

חת ששיחקנו היתה פעם א. אני חושב שהגרמני היה שיכור. אותם ואמרה להם שאנחנו לא רוצים את הכסף שלהם

הערבי ששיחקנו איתו אמר לי שהוא צריך . חתיכת עץ ששיחקנו איתה נעלמה לי בגלל החושךו, בשכונה וירד החושך

. תעשה מה שאתה רוצה,חושך, אין עכשיו -אמרתי לו. א רוצה אותה עכשיו ושאני אמצא אותהאת החתיכת עץ ושהו

לקחתי את הצוואר שלו ושמתי אותו מתחת , ואז אני התגברתי עליו". אני אחפור את הקבר שלי"הערבי אמר לי ש

. וקיללתי אותו ואז הלכתיזרקתי אותו , "יעקב יעקב בבקשה לא"הערבי התחיל למלמל . ליד שלי וניסיתי לחנוק אותו

  .אני תמיד הייתי מתחיל עם הערבים. 12שנינו היינו אז בני 

  

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

  

ברדיו היה כל יום . ובנוסף היה רדיו ועיתונים וככה גם ידענו שנגמרה המלחמה, ראינו את הגרמנים יוצאים מגרגרש

האנשים היו יוצאים החוצה מהבתים ומסתכלים על הגרמנים הולכים ויוצאים . דיווח על מה שקורה ותמיד האזנו

 5ב. 13יתי בן ואני הי 1943המלחמה נגמרה ב. שילכו לעזאזל - אמרתי לעצמי, ואני לא ידעתי מה לחשוב, מהטנקים

באותו הזמן כשהייתי . ונכנסו אליה המון אנגלים, שנים הבאות עבדתי בחנות גדולה שמוכרים בה בגדים ונעליים

כי היהודים היו עושים להם בעיות בישראל ובגלל זה , )המנדט הבריטי(מוכר להם היה סכסוך בין ישראל ואנגליה 

ואני אמרתי להם , פעם אחת הם שאלו אותי אם אני יהודי. נגליתלמדתי מהם קצת א. הם שנאו את היהודים גם בלוב



 

לאחר המלחמה הספקתי ללמוד עוד . תמיד הייתי מתגרה בהם. וקיללתי אותם, "אני יהודי מפלשתינה"באנגלית 

ואני עבדתי בחנות שהיתה שייכת לאותו אדם שעבדתי אצלו , היו מאורעות בטריפולי 1945ב. שנתיים בבית ספר

ראיתי שיש מהומה ברחוב עם הערבים ואמרתי לעצמי שלא אכפת לי מהם והלכתי הביתה מהצד . אשונהשחנות הר

כשקמתי . אני הרגשתי כאב חזק ונפלתי על הרצפה, בדרך הביתה מישהו נתן לי סכין על הראש. והתחלתי לרוץ

תה לנו ערבייה שעובדת בניקיון הי. וזרקו אותי עם המתים, גיליתי שנתנו לי מכות וכל היד שלי היתה חבולה ונפוחה

היא סחבה אותי מהרגליים ושמה אותי ליד . וכשזרקו אותי עם המתים היא ראתה אותי וישר זיהתה אותי, בבית שלנו

הייתי מלא דם ובלי . רק אחרי כמה שעות, אני לא הרגשתי כלום. הבית ושאלה את ההורים שלי אם זה הילד שלהם

זכרתי רק את המכה . בסוף לאחר כמה שעות התעוררתי ולא זכרתי כלום. י את הדםקרעו סדינים כדי לנגב ל, הכרה

למחרת אף אחד לא . יש לי עד היום צלקת בראש. הראשונה ואת הצרחה הראשונה שלי אחרי שהסכין דקרה אותי

ם גיסתה של אחותי אמרה שבבית שלהם גרי. הכל היה סגור ואי אפשר היה לצאת מהבית, יכל ללכת לאף מקום

ופתאום באו ערבים והתחילו להוציא ,  בדרך לשם ליוו אותנו שני אנגלים. אמריקאים ואמרה לי לבוא לבית של הגיסה

בסוף אבא . אפילו המלווים האנגלים פחדו כי זה לא היה חוקי שהם ילוו אותנו. עלינו חפצים כי הם רצו להרביץ לנו

בסוף איכשהו הם עזבו אותנו . כי הוא חשב שזה הסוף שלנו" ברוך דייני מת"שלי ראה שאין ברירה והתחיל לברך 

ועדיין היו , נכנסו לבית הזה. אבל לא היה שם אמריקאים, והלכנו לבית של הגיסה שאמרו שיש שם אמריקאים

ישנו כל הלילה במשך שלושה ימים . את כל זה ראיתי מהתריסים של הבית. צעקות בחוץ ושריפות ואנשים בוכים

ושאסור , אחרי שלושה ימים אמרו שיש הפסקת אש. והערביות מתחילות לעשות קולולו, ובכי ויללותושמענו צעקות 

תכננתי לשלם , )חוקי(לפני שעליתי לארץ רציתי לבוא באופן לא לגאלי . שהערבים יתקרבו אלינו וימשיכו במאורעות

ר וקובע עם מישהו שהיה צריך וכל פעם הייתי בא לבית אח, כסף כבר כמה פעמים לאדם שיש לו אונייה גדולה

הם נתנו ויזה  -בסוף עליתי לישראל דרך התנועת נוער שהייתי בה. אבל אף פעם זה לא היה יוצא לפועל, לקחת כסף

 17אז פשוט אמרתי להם שאני בן . 18ואני הייתי בן .. 17לתנועה כדי שיוציאו עולים באופן מסודר אבל רק עד גיל 

. אז אני עליתי לבד לישראל וההורים שלי עלו מאוחר יותר. ם רשמו אותי ועליתי לאונייהוככה ה, והורדתי לעצמי שנה

  .1949עליתי ב. פלוס 60ואימא שלי בת  70אבא שלי בן , ההורים שלי היו מבוגרים יחסית

  

  

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

  ):לדורות הבאים
  

בהתחלה הייתי בפרדס . ואחותי גרה בפרדס חנה בבית העולים, כשבאתי ארצה כבר הסתיימה מלחמת השחרור

אז רשמתי את הפרטים שלי ועשיתי את כל הבדיקות כדי להתגייס . חנה איתה ואז אמרו לי שאני צריך ללכת לצבא

גם אחי היה בצבא ואח נוסף . שים בגלל שההורים שלי היו צריכים להגיע לישראלדחו לי את הגיוס בכמה חוד. לצבא

שרתתי במודיעין ואחרי שנתיים במודיעין התחילו פרעות עם מחבלים ואמרו לי שאני צריך . עלה אחר כך לישראל

וגם , מילואיםעשיתי  1980מאז שהתגייסתי ועד שנת . להיות רחוק מהעיר ושלחו אותו לגבול סוריה ולגבול לבנון

היתה מסעדה אחת . סוריה ובתעלת סואץ, הייתי על גבול לבנון. במלחמת יום הכיפורים הייתי חצי שנה במילואים

זאת היתה מסעדה של אבא שלה והיא היתה נכנסת לשם . ושם הכרתי את אשתי כיום, שהייתי בא אליה כל הזמן

שה להתחיל איתה כי פעם היה כבוד והתביישתי היה לי ק. היא לא עבדה במסעדה. לחפש את אמא ואבא שלה

אז אמרתי לחבר שלי שאני רוצה להכיר אותה והחבר אמר לי שהוא מכיר את ההורים שלה . לגשת לבחורה

התחתנתי איתה כשעוד הייתי  1958בשנת . נפגשנו בבית קפה. שמתפללים בבית כנסת ואז ההורים הכירו ביננו

. ומבני ברק לנתניה, שנה עברנו לפרדס כץ ואז לבני ברק 15ורק אחרי , גן כשהתחתנו גרנו בעמידר ברמת. חייל

החיים אחרי החתונה היו קשים מבחינה . אחרי שהתחתנו לא היה לנו כסף אפילו למכולת ללכת לקנות מצרכים

אחותי עבדה שם בעלית והיא סידרה לי את העבודה שם אחרי , אחרי הצבא עבדתי בדפוס בעלית. כלכלית

ואפילו שסגרו את הדפוס ועברו להשתמש בדפוס מחוץ , עבדתי בדפוס בעלית עד הפנסיה. ררתי מהצבאשהשתח



 

מאז הפנסיה היה קצת משעמם אבל . נתנו לי ולעוד אחד מכונה -עדיין המשכתי לעבוד שם בדפוס בעלית, לארגון

ראיתי בעיתון . לעשות כלוםלא ישבתי בלי . ופה ושם הייתי הולך לים, יש לי חברים, תמיד היה לי מה לעשות

אבל בעל המקום פשט את הרגל אז הפסקתי לעבוד ומאז . שמחפשים פועל דפוס והלכתי לעבוד בחירות במשך שנה

יש גם לימוד שפות , כיום אני נמצא במועדון יום של העירייה ומשחק קלפים. לא רציתי לעבוד יותר באף עבודה

 3-נכדים ו 8יש לנו . הגדולה בת, בנים 2- בת ו, ילדים 3יש לנו . מחשבולימוד מחשב אבל לא הספקתי עדיין ללמוד 

. הם באים לבקר פעם בשבוע. והבן השלישי באבן יהודה, הבן באולגה, הבת גרה באור עקיבא. הרביעי בדרך. נינים

  . אני אוהב שהם באים אלינו, כשהם באים אליי אני שוכח מכל העולם. ברוך השם יש לי כבר נכדים נשואים

  

  2014ינואר , נתניה, ניב אברהמי: ראיון

  



 

  

  

  

  


