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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
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  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייך במידה והשאלה                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                       אפרתי    

                                              בלועזית
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  דויד 

   בלועזית
David                                   

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 
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  :  עיר לידה

  טריפולי 

       בלועזית
Tripoli                                           

  :ארץ לידה

 לוב
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  אברהם אפרתי

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 סימונה רובין
                                                :     המלחמהלפני  מקום מגורים קבוע

  37אספניול ) רחוב(טריפולי שערה 

   בלועזית
Tripoli 

  :ארץ המגורים

 לוב 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 כיתות ותלמוד תורה 4
   :המלחמהמקצוע לפני 

תלמיד ועבדתי בחנות הספרים 

                               של דודי

  :או בתנועה חבר בארגון
  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  :   )שם העיר או האזור ושם הארץ(
   טוניסיה, מרסה ;טוניסיה, תוניס; לוב, טריפולי

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   במרסה מחנה  הסגר

  בלועזית
Detention camp in Marsa 

  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 מרסה תוניסיה 
  :  תאריך השחרור

  5/5/1943  
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )איטליהגרמניה ו, 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

1948  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 (Fabio)" המורד"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, ריךבמה עסקו הו; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

בבית מאוד גדול , גרנו קרוב לנמל טריפולי. ת ילדיםהבכור במשפחה ברוכ, בעיר טריפולי שבלוב 1928שמי דויד ונולדתי בשנת 

אימי הייתה תופרת והיא נהגה לתפור לי , אבי עסק בצורפות וניהל עסק קטן ביחד עם סבי. שהיה צמוד לדירתם של סבי וסבתי

חיינו . איתה אהבתי את אימי מאוד והיה לי קשר מאוד מיוחד. ולאחיי את בגדינו ולעיתים אף הייתה מתפרנסת מעבודות תפירה

, רק באיטלקית ובבית הספר דיברנו " ”Scuela Pietro Verriלמדתי בבית הספר היסודי האיטלקי , בקהילה מגובשת ומאוחדת

 .תלמוד תורהבערב הייתי לומד ב

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , בדויזהות בדויה ושם במסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

ב הייתה בשליטת איטליה ולכן הגרמנים שהיו בעלי בריתו של מוסוליני הורשו לו, )1939(פרצה המלחמה ' כשהייתי בכיתה ד

רסיסי פגזים עפו על גג , ההפצצות העיקריות היו קרוב לנמל טריפולי, בעלות הברית בתגובה הפציצו את לוב. להיכנס ללוב

החלטנו לעזוב את העיר ולחפש . םאחותי הקטנה נפגעה בבטנה מרסיס פגז ונלקחה לטיפול בבית החולי, בתינו על בסיס יומי

, בכפר השכרנו מערבי בן הכפר חדר קטן ובו התאכסנו. הנמצא כעשרה קילומטרים מטריפולי" ה'פורנצ"מקום מחסה בכפר 

יצא צו הקורא , 1941ביולי . שם חיינו בדוחק כשנתיים) כל משפחה בחדר אחר(באותו בית גרו עוד שלוש משפחות יהודיות 

, אנגליים להתרכז ליד תחנת הרכבת ובתור נתיני צרפת הגענו לרציף הרכבת ומשם נלקחנו לתוניסיה/ פתייםלכל הנתינים הצר

במחנה , הועברנו ברכבת ובמשאיות לתוניסיה למחנה ההסגר במרסה. לא הורשנו לקחת ציוד או ריהוט אלא מעט בגדים

היינו מקבלים . רותים היו מחוץ לחדר בבקתה קטנההשי. בחדר לא היה שום ריהוט או ציוד, הוקצב חדרון קטן לכל משפחה

אבא שלי לעיתים עבד בעבודות מזדמנות בבקרים מחוץ למחנה כאשר הורשה לצאת , גרם ביום 200 -מנת לחם מוקצבת

היה מוטל עוצר כללי   20:00בכל יום מהשעה . אימא שלי הייתה לעיתים מוכרת את תכשיטיה על מנת לעזור כלכלית, ממנו

לעיתים בימים . אני ואחיי הפסקנו ללמוד בבית הספר ולמעשה רוב שעות היום לא עשינו מאום, היה לצאת מהמחנהואסור 

לעיתים הגרמנים היו מגיעים למחנה . רגועים בהם ההפצצות היו מעטות יכולנו ללכת אל בית הכנסת של המחנה וללמוד תורה

 . ושחררו את המחנה. סיסיי צבא גרמניים בתוניסלעבוד בניקיון ב) אני ביניהם(ולוקחים את כל הילדים 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

 1943באוגוסט . אבא שלי חזר לעסוק בצורפות ואימא שלי עסקה בתפירה, 1943אחרי שחרור תוניסיה במאי  -1944-1943

יפ צבאי ללוב כנוסע סמוי 'פרנק לחמישה חיילים בריטים שלקחו אותי איתם בג 500שילמתי , חלטתי לחזור לבדי לטריפוליה

אבי . הוריי הגיעו באונייה חזרה ללוב וחזרו לבית שנאלצנו לעזוב -1944בשנת . הגעתי ללוב וחזרתי לבית סבתי, בלתי לאגלי

  . חזר לעבוד בחנות שלו בתור צורף

   .הצופיםואף הצטרפתי לתנועת  ייחד עם דודבהתחלתי לעבוד בחנות ספרים , חזרתי ללמוד בבית הספר בלוב -1944-1948



 

בסתר דרך החוף ועלינו , יצאנו בחצות, אני ושתי אחיותיי העפלנו ארצה" הצופים"ביחד עם חברי מתנועת הנוער  - 1948בשנת 

ברומא , משם לקחנו את הרכבת לרומא. נשים והגענו לחוף סיציליה 25גברים ו 55, ם אישבאונייה היו שמוני, על אוניית דייגים

אונייה קטנה , "המורד"נשארנו כשלושה ימים ולאחר מכן עלינו על משאיות שלקחו אותנו לנאפולי ומנאפולי עלינו לאוניית 

  . אנשים ולאחר מספר ימים קשים הגענו לחופה של העיר חיפה 350 -שהכילה כ

  

  י על חייך  בארץ/א ספרנ

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

כך עברו - אחיותיי נסעו למחנה נוער בכרכור ואחר, אני התגייסתי לצבא מיד עם עלייתי לארץ ונלחמתי במלחמת השחרור

בישראל , הוריי עלו לארץ יחד עם שאר ששת אחריי שנותרו בלוב והמשפחה השתקעה בבית ליד 1949בשנת . לקבוצת יבנה

אחרי מלחמת השחרור אני רציתי למצוא עבודת פקידות אך הדבר לא היה אפשרי עבורי ולכן . נולדו להוריי עוד שני בנים ובת

עבדתי במנהל עבודה וכקבלן , התקדמתי, תולאחר מכן בחברות פרטיו" סולל בונה"עבדתי בחברת , עברתי קורס טפסנים

יש לנו שלושה ילדים ושבעה נכדים שמסבים לנו נחת . ילידת לוב, התחתנתי עם אשתי אלזה וגם היא כמוני 1952בשנת . פרטי

במשמר האזרחי  80יצאתי לפנסיה ואף התנדבתי במסירות עד גיל , חי עם משפחתי בגבעתיים, 85היום אני בן . וגאווה גדולים

ניסיון חיי לימד אותי את חשיבות ערך כיבוד ההורים ואת הערך העליון של רדיפה עיקשת של האדם אחר השגת . של גבעתיים

  . מטרותיו בחיים

  

  

 

  

  כושרעדי : ראיון

  2013מאי  ,גבעתיים

  


