
  פרויקט לדורות -קורות חייו של אברהם טיבי

היינו , בעיר נאביל במדינת תוניסיהחדרים ומטבח  2בבית קרקע עם אני ומשפחתי גרנו 

אסתר בת , אחותי, 22י היה אז בן 'פרג, כאשר אחי הגדול ,נפשות  6משפחה בת 

  .שנים 8בן אז ואני בן הזקונים הייתי  12יעקב בן ,אחי,18

בתי  7היו .קהילה מאוד מאוחדת  היינו ,יהודים 1000הייתה קהילה יהודית של כבעיר נאביל 

גם ובנוסף ערב בצהריים וב ,בוקרבכל יום  מתפללים שםהיינו  אשר  כנסת בעיר נאביל

אך לרוב לא הסתובבנו ושמירת השבת שמרנו על המסורת היהודית  בתקופה ההיא ,חגיםב

  . עם כיפה

כאשר בשביל ,בבית ספר צרפתי בעיר ' תלמיד בכיתה בהייתי ,בתקופה שלפני המלחמה 

, יהשם היסטורלמדנו  .מהביתדקות  20להגיע לבית הספר הייתי הולך כל בוקר כ 

שם וממשיכים לחדר בית הספר היינו שבים הביתה  בסיום .חיבורצרפתית ו, תמטיקהמ

  .הרב גאגו והרב ציון ,רבנים 2 אשר שם לימדוילדים  40-ככ "סההיינו , תורה  למדנו

היו לנו חברים ערבים בשכונה , ר מהבית הספר והמשפחה המורחבתהחברים שלי היו בעיק

  .בעיר באצטדיוןכדורגל  אשר שיחקנו איתם משחקי רחוב ולרוב

היהודית לאוכלוסייה הערבית היו  היחסים בין האוכלוסייה לפני כניסת הגרמנים לעיר נאביל

זה היה לפני חג הפסח  .הכל השתנה עירוכבשו את האך כשהגרמנים הגיעו , ושקטים טובים

 4הגיעו רכובים על הם ,כאשר החיילים הגרמנים הגיעו לעיר נאביל וכבשו אותה 1942בשנת 

   .חיילים גרמנים 20- היו כ הםכ "סה, יפים'ג 2אופנועים ו

סיפקו להם , עם החיילים הגרמנים באופן מלא פעולה באזור שיתפוהערבים אבי סיפר לי כי 

סביב  הערביםהתקהלו ובאותו הערב  של יהודי העירועסקיהם מידע אודות מגוריהם 

וזה יהודים ברחובות העיר מהומות ותקיפות מצד הערבים על ה, צעקותל שהובילוהיהודים 

מצד הגרמנים והערבים  מרדפים וההצקות אחר היהודיםל, היה קו הפתיחה לבזיזות הרכוש

   .באותה התקופה

משה חדד ונתנו לו הוראה שעל כל היהודים לענוד על  ,הגרמנים ניגשו לרב הקהילה דאז 

דרשו שיאסוף מהיהודים כסף וזהב לטובת השלטון  אףרועם תלאי צהוב שבמרכזו מגן דויד וז

אנשי הקהילה היהודית עברו בית בית ולקחו כל מה שמצאו מכסף וזהב , וכך זה היה, הגרמני

התחלנו לענוד  ר שאמי נתנה צמידים ועגילים מזהב ואחרי ההוראהאני זוכ,בשביל הגרמנים 

  .אי הצהובעל זרוענו את הטל

 ת פרךולקחו את כל הגברים לעבודלבתי היהודים לאחר כחודש מהשתלטות הגרמנים הגיעו 

יהודי תוניס ובורות בתוניסיה שם הכינו משרפות לשם הרג לות 'בל ז'בעיר גבמחנה עבודה 



                                            .                                    בנות הבריתלהתגונן כנגד ההפצצות של  לצבא הגרמני שיוכל

.                                         אז עבד בייצור נעליים ,אחי הגדול דאג לנו כלכלית  שאבי היה במחנה העבודה באותו הזמן

מסוכן להסתובב  מכיוון שהיההפסקנו ללכת לבית הספר הילדים והנערים היהודים אנחנו 

לא הסתובבו בחוץ כי פחדו אשר קהילה היהודית משפחות הרוב  ך גםוכ ברחובות לבד

  .והרדיפות של הערבים והגרמנים בזיזותה, מההתנכלויות

לחפש  לביתנוהגרמנים נכנסו  חודשי עבודת פרך 3לאחר כ אחרי שאבי ברח ממחנה העבודה

צת קבועם  יחדאחי ך א אחריו וכשלא מצאו אותו לקחו את אחי הגדול לאותו מחנה העבודה

                                                                       .  חודשייםעבודת פרך של לאחר יהודים נוספים שעבדו שם ברחו 

אותנו מעבודה חקלאית בשדות מחוץ לעיר נאבל וגידל בעיקר  פרנסאחי נעדר אבי אשר כ

  . דגנים ותוצרי שדה

מזלנו  ךהערבים תקפו בתי יהודים אבו  ,שמעתי שהיו מספר פוגרומים בעירבאותה התקופה 

הגנו עלינו ,ף פעולה עם הגרמנים כנגד היהודים שיתונמנעו מבה גרנו היה שערבי השכונה 

  . ולא נתנו לגרמנים להיכנס אלינו לשכונה

 40יו כהם ה,זה היה בקיץ , שנים עד שהגיעו בנות הברית ושחררו אותנו 3ככה זה נמשך 

 3-4ד כהם נשארו אצלנו עו ,חיילים אמריקאים אשר השתלטו על העיר וגירשו את הגרמנים

  . חודשים כדי להשליט סדר באזור ולאחר מכן עזבו כשהמצב היה רגוע בין היהודים לערבים

לעלות החליט לאבי זה היה הטריגר של  1948, שנת אחותי התחתנה ועלתה לארץ ישראל ב

רשמנו נ ,באזור המגורים שלנו הלכנו לסוכנות היהודית. רץ ישראל לא את כל המשפחה

עלייה קראת הארגונים לה אנו התחלנו אתפספורטים ו ונפקו לנוה ,1949לעלייה של דצמבר 

  .למדינת ישראל ארצה

, הנמל מרסיי אני זוכר שהפלגנו באונייה מתוניסיה לצרפת לעיר, לישראל דרך צרפת  עלינו

בתחילת . ימים 45שהינו כל המשפחה במשך  בו" טירה זבולון"שם היה מחנה עולים בשם 

הפלגנו שבוע בדרך למדינת ישראל " אוניית השלום"עלינו על אונייה בשם  1950מרץ בשנות 

שער "כשהגענו לנמל חיפה הסוכנות היהודית לקחה אותנו למחנה עולים . נמל חיפהוהגענו ל

 4כבר בעיר צפת ולאחר כאז שהגענו שלחנו מברק לאחותי שגרה כ,טירה בעיר " העלייה

התארחנו , 14בתקופה הזאת הייתי בן , צפתהגיעה עם בעלה והם לקחו אותנו ל היאימים 

באותה חברת עמידר ,אצלם בבית עד שהשגנו בית נטוש של הערבים שברחו מהעיר צפת 

הם התקינו דלתות , רבים נטושיםהלינו יהודים בבתי עורכוש נטוש  על התקופה היו אחראים

.                                                    אנו סידרנו חשמל ומים וכך הקמנו בית במדינת ישראל ,וחלונות 

לא  14עד  8מגיל זה היה צעד מרגש מכיוון שבעיר " אליאנס"באותו זמן נרשמתי לבית ספר 

  . ספר ועברתי ללמוד בתיכון לימודי ערבבאליאנס סיימתי בית  .למדתי בבית הספר



 12תי שנתיים וחצי בגדוד שיר ,לצבא הגנה לישראלהתגייסתי  17בהיותי בן  1953בדצמבר 

שפרצה מלחמת סיני ב י השחרור המיוחל השתתפתינאשר לפכ, כחובש קרביגולני 

 בסוף נובמברלאחר המלחמה , בגבול הסורי,בגבול הצפון  נלחמתי שם 1956קטובר באו

בתחנת  שם עבדתי החלטתי להתגייס למשטרת ישראל 1956ובסף שנת השתחררתי  1956

שנים עד  7-הועברתי לתחנת ראש פינה שם עבדתי כ 1958בסוף שנת  . משטרת צפת

  .1978המשכתי את שירותי במשטרת ישראל עד לגמלאות בפברואר ,לחזרתי לתחנת צפת 

לאחר נישאנו , 5והיא בת  8הייתי בן כש ,נאבל  העיר ,בעיר הולדתיאת אשתי הכרתי 

וכיום אנו מבורכים  ילדים 5במהלך התקופה נולדו לנו  29\10\1958בתאריך עלייתנו לארץ 

  .נכדים 9ב

יעלו ארצה ויראו שאין כמו מהתפוצות הוא שכל היהודים לאזרחי מדינת ישראל המסר שלי 

 .לוםנחיה עד סוף ימינו בבריאות ובשגדלנו וארצנו ומולדתנו בה 
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