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  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .תו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחל
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מימון :שם משפחה

  

  יוסף :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, געת אלייךבמידה והשאלה אינה נו                                  

  מימון  :איתו נולדתישם משפחה 

  

 Maymon בלועזית

  יוסף :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
                                          
:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1933 
  טריפולי: עיר לידה

  

 Tripoli בלועזית
                                           

  לוב  :ארץ לידה

 
  פנחס מימון :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  טוני חסן :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
 טריפולי: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  לוב  :ארץ המגורים Tripoli בלועזית

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )הישיב, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

 תנועת הנוער
  

  ) יהודי המערות ( גרייאן ,ורה 'כפר טג,טריפולי  :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  בלועזית
  

 טריפולי :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                             

 :  תאריך השחרור
 1943סוף 

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, ם שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטי(

 
 

   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

 
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

יעקב  :קרת בית וגדלה אותי אחי ואחיותייאבא פנחס אשר היה חייט ואמי טוני אשר הייתה ע ,יבילדותי גרתי ביחד עם הורי

. ומשה, קרא על שם אחיו שנפטרשנולד לאחר המלחמה ונ -בני, לליאנה, בני שנפטר ממחלה בזמן המלחמה, רבקה, הבכור

היות ולוב הייתה תחת שלטון איטלקי פשיסטי בראשות . י אליו הלכתי לבוש חליפה ומצוחצחלמדתי בבית ספר איטלקי קפדנ
  .משמעת הייתה קשה והסדר היה מופתימוסוליני נאלצנו לשיר שירים פאשיסטים באיטלקית תוך הצדעה בהינף יד וה

  

  זמן המלחמה י על קורותיך ב/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

  
ל אך המשכתי ללמוד תורה אצ הספר קתי ללכת לביתהפס. לחיות בטריפולי כנוהמש ,1939 ,בשנה הראשונה לפרוץ המלחמה

לאחר תקופה הצליח לצאת ומחוץ לטריפולי " סידי עזז "ם אבא נשלח למחנה עבודה בש. מורים יהודים אשר ארגנה הקהילה

אבא . לא היה כסף וקשה היה להשיג אוכל .החיים היו קשים מאוד. תה כדי לעזור לאמי בטיפול במשפחהמהמחנה ולחזור הבי

לחם ממאפיות שחילקו לפעמים הצליחה אחותי להשיג  .היה הולך לשוק הערבי והיה קונה תמרים וגזרים בלבד וזה מה שאכלנו
אמא הייתה מחלקת את הלחם לכולנו ולא פעם גם נתנה לנו את החלק . בתור משעות הבוקר המוקדמות תלאחר שעמדה שעו

  .שלה

י הייתה התרופה היחידה לפציעתו של אח. מפצע בגורנו אשר חייב טיפול דחוףי בתקופה בה חיינו בטריפולי סבל אחי הגדול בנ
אחי קיבל את התרופה ומצבו  .ייס כסף ולקנות את התרופה הנדירהבדרך כלשהי הצליח אבי לג. פנצילין שהיה נדיר ביותר

   .10להבריא ונפטר בגיל ות ממנה לא הצליח במצבו גופו עדיין היה חלש והוא חלה בדלקת ריא למרות השיפור .השתפר

ורה ושם גרנו בבתים אשר שכרנו מהערבים למעט תקופה בה 'לאחר שנה מפרוץ המלחמה עזבנו את טריפולי ועברנו לכפר טג

  .יו יהודים בבתים שבנו בתוך מערותאזור בו חי –גרנו בגרייאן

ידלו בחצר ביתנו ג. כסף שיעזור למשפחה ל מנת להרוויחאבא עסק בסחר בשוק השחור ע. חזרנו לטריפולי לביתנו 1942בשנת 

יום אחד הגיעו אל ביתנו קצין וסמל איטלקים אמי  .ר היה מתחיל התרנגול לקרוא בקולכל בוק. הורי מספר תרנגולות ותרנגול

. או שהם ישחטו את התרנגול ויתנו לנו את הבשר או שהיא תעשה זאת. שתי אופציות פתחה את הדלת והשניים הציבו בפנייה

מי אשר הייתה דוברת איטלקית שוטפת הדהימה את הקצין והסמל בשליטה בשפה מה שיצר סוג של ידידות בין המשפחה א

ובכל ביקור אחד החיילים היה אחראי על אחד מחדרי האוכל הצבאיים . מגיעים מדי פעם לשתות קפה בביתנולחיילים אשר היו 
  .ה הקשהפהוא היה מביא לנו מצרכי מזון שונים מה שעזר לנו לשרוד בתקו

ו בית העלמין היהודי היה מחוץ לעיר ועל מנת להגיע אלי. שערים 3והכניסה והיציאה היו דרך העיר טריפולי הייתה מוקפת חומה 

 הדבר נמנע לאחר שהשער המערבי נפתח והיהודים .לויות רבות מצד הערביםהדבר יצר התנכ. ההינו צריכים לחצות את כל העיר
ממפגש עם הערבים  בעיר דרך הגגות על מנת להימנע לניידותבנוסף פיתחו היהודים שיטות . יכול לצאת מהעיר בלי לחצות אותה

  .ומהצבא האיטלקי

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, מלחמהחייך אחרי ה, השחרור וחזרתך הביתה(
  

למרות שהמלחמה הסתיימה לא . "סקולה רומא "ית הספר לבית ספר לאחר סיום המלחמה המשכנו לגור בטריפולי חזרתי לב
לערבים לעשות כל " אישור"האנגלים אשר היו בעלי מנדט בלוב לאחר המלחמה נתנו . פסקה השנאה של הערבים אל היהודים

  .יהודי טריפולי  133רם לפוגרום קשה שהביא לרצח של שרצונם כנגד היהודים מה שג

מחבריי  4יום אחד הלכתי ביחד עם . לוב והשאירו ציוד לחימה רב נטוש עם סיום המלחמה עזבו האיטלקים את –מקרה שקרה לי 

ם להצית את חבריהחליטו ה, למרות ניסיונות שכנוע רבים. פגזים חיים אשר השאירו האיטלקים לבית העלמין היהודי שם היו

לא התרחקו מספיק  כאשר עשו זאת ברחתי רחוק ככל שיכולתי על מנת לא להיפצע אך ארבעת החברים. הפגז כמעשה קונדס

  .ברחתי ולא חזרתי הביתה עד הלילה מהפחד. ונהרגו מהפיצוץ

ודי מיוחד לילדים לאחר תקופה בה למדתי בבית הספר הגיע לטריפולי מישראל הרב שלמה אילוז במטרה להקים בית ספר יה
המשכתי ללמוד בבית . תלמידים 250קבלתי ביחד עם עוד כ כאשר הוקם בית הספר עברתי ה .ביחד עם ועד הקהילה, מחוננים

במסגרת בית הספר . חודשים 6ית הספר לאיטליה למשך כ נסעתי במסגרת ב 1948ובשנת  1947הספר היהודי עד סוף שנת 

  .ערבאיטלקית בבוקר ועברית ב למדנו
  



 

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

 ):לדורות הבאים
  

עליית לארץ ישראל באנייה כחלק מהקבוצה השנייה מבין שלוש קבוצות שלמדו בבית הספר של הרב שלמה  1948באוקטובר 

  .נמל חיפה ועוד באותו ערב נלקחתי לרעננה למעברה הגעתי ל. אילוז
י לכרכור לפנימייה למשך חודש תלאחר מכן נלקח .בשם פפר ברעננה בשדה תפוחי אדמהבמשך שבועיים עבדתי את יהודי 

בית לאחר תקופה הסתבר שהקיבוץ תכנן שנעבוד מר. שך חצי יום עבדנו וחצי יום למדנושם במ, ולאחר מכן לקיבוץ קבוצת יבנה

נשלחתי מטעם הסוכנות לירושלים שם פגשתי אדם בשם ישראל כץ . שתי לעזוב את הקיבוץ וללכת ללמודהיום ולא נלמד ולכן בק

את . א כי אני לומד כמו שצריךלי ולוודואיתי גר יהודי זקן שתפקידו היה לשמור ע" בקה"ששלח אותי לגור בבית גדול בשכונת 

הבית בבקה  תוא יאנסקביל ללימודים עזבתי את תיכון אלמאחר ורציתי להמשיך לעבוד במ. "יאנסאל"לימודי המשכתי בתיכון 

בנוסף בתקופה . בבוקר עבדתי במאפייה ובערב למדתיו" בית מאיר אפרים"אצל משפחה אומנת ב" מזכרת משה"ועברתי לגור ב

י והוא נתן לי כסף ע אני רוצה זאת התעקשתבה למדתי בירושלים בקשתי מישראל כץ ללמוד נהיגה ולמרות שהוא לא הבין מדו

  .עבור השיעורים

  .התגייסתי לחייל הים  1.5.1951-ב. קבלתי צו גיוס אך דחיתי אותו עקב הגעת הוריי לארץ  1951בפברואר 
 .כמכונאי ולאחר מכן כנהג" יב הנגבקופרט"בתום שירותי הצבאי עברתי לגור עם הוריי במעברה במסמייה והתחלתי לעבוד ב

 1956ל עשיתי הסבה מחיל הים לחיל רגליים ובשנת "לאחר שהשתחררתי מצה .חסכתי כסף ואף עזרתי להוריי, וב הרווחי ט

  .11של חטיבה  128לחמת סיני בגדוד לחמתי במ
" מפעלי תובלה"לבאר שבע והתחלתי לעבוד בחברת  לאחר שסיימתי באגד עברתי. במשך שנה" אגד"כנהג עבדתי  1958 בשנת

כמפעיל " סולל בונה"תחתנו והתקבלתי לחברת ה, קניתי בית בחולון, באותה שנה הכרתי את אשתי יהודית .1962עד שנת , כנהג

כחלק ממסלול . למזכיר הועד הארצי של סולל בונה לאחר מספר שנים נבחרתי .וד מכאני ובהמשך כנהג סמיטריילרצי

בה יצאתי לפנסיה בגיל  1988דתי כקצין הביטחון הארצי של סולל בונה עד שנת תפק. רס קציני ביטחוןתקדמות יצאתי לקוהה

55.  

חזרתי לעבוד כעוזר , רות מהתקופה בה עבדתי בסולל בונהבעקבות הכ, בלתי מקצין הביטחון של בנק לאומיבעקבות הצעה שק

  . 72ושב יצאתי לפנסיה בגיל  2005קצין הביטחון הארצי של בנק לאומי עד שנת 

  

 ליאור ,נולדו לנו ארבע ילדים. אשר הסבה לנו הרבה גאווה ונחת מהלך השנים הקמנו אני ואשתי משפחה גדולה ומאושרתב
חשבונות  מנהלת. גרה בגדרה 47בת , תמרהאחריו  .י ואב לבן ובתנשו. גר בניו יורק בעל עסק משכון מצליח  50בן  הבכור

וה ומק"חטיבת  תמנהלוגרה בנס ציונה  שרון, 43כיום בני  אחריהם נולדו לנו תאומים. בנות 3 נשואה ואמא ל. "מטב"בחברת 

בנות  2נשואי ואב ל  ,ואיםבמיל סגן אלוף, מנהל סניף בנק לאומיוגר בראשון לציון  רועיו, בנים 2נשואה ואמא ל  ,בחולון" ישראל
  .בנות  6בנים ו  4, נכדים 10סך הכל ב .ובן

  

גדלתי  .תי ימים טובים מהיום שהגעתי ארצהראי. עתי לארץ ישראלהגעתי למשוש חיי כאשר הג, אני גאה ביהדותי" :שלי מסרה
וכולי תקווה יש לנו ארץ טובה  !מסר של להאמין בארץ ושתהייה לעדברצוני להעביר את ה. משפחה לתפארת ואני גאה בה

  "ל "לראש הממשלה ולצה, אני מאחל לשלום בארץ ושפע ברכות לנשיא המדינה. שהאנשים שבה ידמו לה

  

  

  דניאל ארד: ראיון

  

  2013ר דצמב, ראשון לציון


