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 1943: תאריך השחרור

לרובע היהודי  ?)ציין מקום(לאחר השחרור  חזרת/לאן עברת מחנה גריאן ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  בטריפולי

  

 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה  1949 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  .'עצמאות'אוניית 

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

מטר  15גרנו בבית האחרון ברחוב שאורכו היה . ברובע המוסלמי שבלוב, 78' ברחוב סין אמראן מס 1939נולדתי בשנת 

ילדים  10אנחנו . אבי היה קצב מוכר בשכונה ואמי הייתה עקרת בית. צידי הרחוב היו לנו שכנים ערביםמשני . ורוחבו מטר אחד
  .וכולנו גרנו בבית אחדבמשפחה 

  
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותי סייע

  
אני , אשר אסף את הבוגרים לעבודה, ברחנו דרומה ובדרכנו נפגשנו עם הגנרל הגרמני הבכיר ארווין רומל עם פרוץ המלחמה

אני זוכר את רעש  1942בשנת . איש 700שם הרגו בערך , י הגרמנים יחד עם שאר הילדים של העיר בן גזה"נלקחתי ע

יש לי זכרון מעורפל . ה מואר והאזור שגרנו הפך לחורבותאני זוכר שכשיצאתי לראות מה קורה הכל הי, המטוסים וההפצצות
 הם הכניסו אותי יחד עם ילד נוסף לסירה והגלו, הם היו אוספים ילדים בדרכים, י זוג גרמנים על אופנוע"בתור ילד שנחטפתי ע

  .נשלחתי בחזרה, י שמוסוליני נהרגאבל אחר ,אני לא זוכר הרבה אחרי שהגלו אותי. אותי לאיטליה

והתחבאנו שם במשך מספר ימים או ) חומה ענקית שמתחתיה יש מערות(לאחר מכן הבריחו אותנו מתחת לחומה של טריפולי 
היה לנו ברור לאיזה מטרות אז אמרנו להם שאין . ותאני זוכר שבאותה תקופה הגיעו חיילים ושאלו אם יש בינינו בנ. שבועות

אז הרמתי את החצאית בכדי להבהיר להם , אני לבשתי חצאית מכיוון שלא היו לנו בגדים וגם לא היו לי תחתונים. כאן בנות
קח עגלה אבי היה חכם ול). מדרום לטריפולי(לאחר תקופה התארגנו כמה משפחות על מנת לעבור לגריאן . שאין בינינו בנות

נאמר לנו כי , כשהגענו לשם הבנו שאנחנו רחוקים מספר קילומטרים ספורים מהגנרל הגרמני רומל. עם ערבי בכדי להגיע לשם
שם הם התבקשו לתפור רשתות , הוא כבר לקח את כל המבוגרים למחנה העבודה סיד עזזיאת וביניהם אחי ואחיותי הגדולים

  .הסוואה לנשקים

  
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ תיך י על קורו/נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

, הערבים שגרו בשכונתנו שרפו את בתי היהודים בסביבה. 1945עם סיום המלחמה חזרנו לביתנו ברובע המוסלמי עד שנת 
מהימים כשהיינו בביתנו הרגשו כלואים ומסביבנו היו התפרעויות רבות באחד . עויות ומעשי אלימות רבים מצידםוהיו התפר

אמר כי בקרוב יעשו עלינו לינץ והם מוכנים לגאול אותנו מסבלנו , חברים של אבי שהיו גם כן ערבים. והערבים רצו להרוג אותנו
הגיעה המשטרה היהודית בטריפולי באופן מוסווה לשכונה שלנו מכיוון  ברגע האחרון. ולתת לכל אחד מאיתנו כדור בראש

  .ת לביתנו והצילו את משפחתי מרצחששמעו שיש התפרעויות ונכנסו בעזרת חיילי הברי
עברנו . וראיתי גופות ודם במו עיני כאשר החיילים הוציאו אותנו מביתנו, אני זוכר כי המוסלמים הרגו יהודים רבים בהתפרעויות

מול הים  וחות ולאחר מכן עברנו לביתור ברובע היהודי אצל סבתא שלי ונשארנו לגור שם מספר חודשים על מנת לצבור כלג

התחלתי ללכת לבית הספר אבל בגלל שהערבים היו מתנכלים אלי הפסקתי ללמוד . והנמל עם גנים ובתי קפה בסביבתנו
  .בית הקפה השכונתי הם היו מתנכלים אליאפילו כשהייתי יורד מדי פעם ל. ונמנעתי ממפגשים איתם

, תצאו החוצה יהודים"היו התפרעויות נוספות מצד הערבים שהגיעו אלפים מהם לרובע היהודי עם דרבוקות וצעקו  1948- ב
גרנו בקומה השניה ומתחתינו היו . באותה תקופה לא הייתה משטרה ואף אחד לא יכל להציל אותנו". באנו לשחוט אותכם

הערבים שרפו את הדלת מעץ אך לא . אחת מעץ עבה ואחת מברזל, הייתה לנו דלת כפולה, בי היה מוכן ליום הזהא. חנויות
מצא לאחר המהומות האלו אבי . אנחנו עלינו על הגג ואבי צפה למעלה במתרחש עד שהכל נרגע. חדרו את הדלת מברזל

  .יעלו את משפחתי על אונייה לארץשואת החנות שלנו בכדי  העביר להם את ביתנו, מספר אנשים עם כוח

  
  
  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

. ןמול הרי החרמו, משם העבירו אותנו למושב עלמה בצפון. והגענו לסאן קליקס בחיפה, עליתי ארצה יחד עם הורי 10בגיל 

עזרנו לו בשביל , אנחנו הילדים .לחקלאות עבור לירה ליוםל שהגיעו לשם ביקשו מאבי לנקות ולהכין את האדמה "עובדי קק
. עקרבים 3כל סלע שהיינו מזיזים היה יוצא או נחש צפע באורך מטר או . בחינם והיינו מפנים אבנים וסלעים מהאדמה הציונות

אני זוכר כי התקרה תמיד . של הערבים שיצאו משם שבועיים לפני שהגענו הבתים היו. גרנו בבתים מגג חימר ואבן ירושלמית

מדי פעם הם היו נופלים מהתקרה והיו נושכים . גדלים ניכחולים ואדומים בכל מי ,צהובים, כמו יתושים, הייתה מלאה בעקרבים
  .פעם אחת עקרב נשך את שכננו והוא כמעט מת. אותנו

ונהג המשאית אמר לי שאם אני אפרוק , ילד חרוץ נורא, 11הייתי אז בן . ת עם זיפזיץ וחומר לבנייהלאחר תקופה הגיעה משאי
 10קנינו לנו בהמשך . עבדנו כמו שדים וקיבלתי את הלירה, אספתי עוד כמה ילדים. את כל המשאית הוא יתן לי לירה אחת

והמבוגרים היו מודאגים כיצד יצאו , ים שיחקו בכדורי שלגהילד, ירד שלג כבד בעלמה 50-בשנות ה. כבשים שהולידו לנו טלאים

הגיע שלב שאמי לא יכלה לסבול יותר את עבודות הבנייה ורעיית . מהית מכיוון שהדלת הייתה חסומה בגובה של מטר שלג
י הביא שתלנו זרעי דלעת שאב, 12כאשר הייתי בן , 1952בשנת . הכבשים והיא החליטה לעבור למושב חצב יחד עם הכבשים

הגיעו מהסוכנות בראשותו של לוי אשכול , ג"ק 196ואנחנו גידלנו וטיפחנו את הדלעת עד שהגיעה למשקל של , איתו מטריפולי
אני אחי ואחיותי  .מטר 300ימי עבודה וקו מים של  1000לתעד את הדלעת העצומה וכפרס על הצלחתנו בחקלאות קיבלנו 

אז הוא פתח דוכן בשוק הכרמל בשנת , אבי התגעגע למקצועו כקצב. כבשים 250 רעינו את הכבשים והגענו למצב שיש לנו
  .ואני המשכתי לעבוד במשק, 1957

עבדתי בחנות על מנת לפרנס את . ואני לקחתי את המושכות של העסק לידיים 53אבי קיבל התקף לב בגיל  1958בשנת 

דוד , כשהתגייסתי לגולני כהתנדבות. י השכירו את החנותכשלא הייתה ברירה אחי. 20משפחתי ואף דחיתי את הצבא עד גיל 
' היינו בדגניה ב. הכי מורעלים שיש, ים"חברה בקורס מכ 40היינו . ל"בן גוריון היה ראש הממשלה ומשה דיין היה הרמטכ

יתי את כשהסתובבתי רא, ופתאום הרגשתי טפיחה על השכם) הגבעה של תאופיק(מתחת לעצי הבננות לפני פעולה בתל קציר 
, )קילו 40(ושק של חומר נפץ רועם על הגב , רימוני יד 6, מצוידים בעוזי קצר, מחלקות 3יצאנו לפעילות . בן גוריון ומשה דיין

הגענו לשם וראינו את כש, שלו' בתור הס) סרן שפי(פ "עליתי עם המ, אני הייתי חניך מצטיין. נעליים מיוחדות וסכין קומנדו

פ הדליק את הפתיל וביקש לסגת בדרך "המ. שקים של חומר נפץ מסביב לכיפה 40הורדנו , הערבים מתחת לכיפת הסלע
קטורים והתחילו לירות עלינו 'ומיד נדלקו עלינו פרוז, הוא צעק לסגת, מטר מהפיצוץ 20לאחר שניות ספורות כשהגענו . שבאנו

לאחר  .וכל הגבעה עפה באוויר כולל אותי 40ה מתוך 'חבר 17נהרגו . קמו והתחילו לקצור אותנוהשומרים . 0.5בצרורות של 
  .מתים וחיים ביחד, ם"ת חולים רמבהפיצוץ אספו אותנו במסוקים לבי

- ואחר כך העלתי אותו שוב ל 45- ירד לי הפרופיל ל. מתוך ציונות לא ביקשתי אפילו שקל אחד כפיצוי על אף שהלכה לי הברך
המיגים של , כשהגעתי ליסמעיליה עם הטנדר, בתפקיד רץ ראשי 10:00-למלחמת יום כיפור גויסתי מבית הכנסת ב. 87

הרכב הושבת וגררנו אותו עד הגבול שם . ריקנים של דלק'המצרים תקפו את הרכב שלי כאשר בתא המטען הוא היה מלא בג

. 47וליס עד גיל 'ות חודש מילואים בשנה במחנה שריון גלאחר מכן המשכתי לעש. הורדנו את הדלק ומשם חזרתי לביתי
אמרתי . הרגשתי חלש והזעתי, מתוך לחץ היו לי כאבים בחזה, בתרגיל האחרון הקפיצו אותנו ואני חשבתי שמדובר במצב אמת

שת ילדי כשהגעתי הביתה התמוטטתי מול שלו, למפקד כי אני לא מרגיש טוב ובמקום לשלוח לי רופא הוא שלח אותי הביתה

בסוף . שנים 3לאחר שהתעוררתי עברתי התאוששות של . שעות 7.5פינו אותי לבית חולים קפלן והייתי מחוסר הכרה . הקטנים
נאמר לי שאני לא יכול לדרוש תשלום עבור המשכורות . התקופה אף לא אחד מהצבא בא לבקר אותי או לדרוש לשלומי

חבל . ל ולתת לי פיצוי"ל פעמיים אך לא רוצים להכיר בי כנכה צה"אני נכה צה. שנים 3שאיבדתי מכיוון שח חוק ההתישנות של 
  . שאוהבים את המדינה ותרמו לה את חייהם, ומשרד האוצר לא מטפחים ודואגים לאנשים כמוני שמשרד הביטחון

  .והקטן ביותר בן שנתיים 18נכדים כאשר הכי גדולה בת  8, ילדים 3יש לי . שנה 60-היום אני חי במושב חצב במשך כ
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