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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  'אג'חג

   :שם פרטי

  רינה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  מיימון

                                              בלועזית
  

Maimon 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  רינה

   בלועזית
Rina                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1940 
  :  עיר לידה

  בנגאזי 

       בלועזית
 Benghazi                                          

  :ארץ לידה

 לוב
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  שלום מיימון

  :האםשם פרטי ושם נעורים של 

 מסעודה לביא
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  בנגאזי

   בלועזית
Benghazi 

  :ארץ המגורים

 לוב 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

                                                                                      במדבר ובמקפיה :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

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

                                                                                     אדו'ג
   

  בלועזית
Jado  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

1942 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  בנגאזי 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1949 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " גלילה חיפה"אוניית 

  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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

היו הפגזות בנמל . ל"כבת בכורה להורי שלום ומסעודה מיימון ז, 1940במדינת לוב בשנת , שמי רינה ונולדתי בעיר בנגאזי

ל הקימה שם אוהל וקיבצה אותנו ביחד עם "דודתי רבקה ז. ששימש עבורנו כמקום מבטחים, בבנגאזי ולכן נאלצנו לעבור למדבר

שניהם אנשים רבי מעלות אשר היו במצב כלכלי טוב החליטו , ל"עלה אברהם לביא זדודתי ווסי וב, לאחר מכן. משפחתה הענפה

נולד אחי , במחנה זה. אדו'האיטלקים לקחו אותנו למחנה ריכוז בשם ג, ממקפיה. לקחת אותנו אליהם למקפיה עד שהמצב יתייצב
אשר הייתה בסך הכול בת , ל"מסעודה ז אמי היקרה, כאשר הייתי בערך בת שנתיים, לצערי. שהיה ילד יפה תואר, הקטן יעקב

עד היום קשה עלי העובדה שלא זכיתי . וכתוצאה מכך נפטרה במחנה הריכוז) מחלה שאז לא היה לה מרפא(חלתה בטיפוס  20

עבד בשקם והשיג קופסאות חלב משומרות עבור אחי , ששמו היה מרקו, אח של אבא שלי". אימא"אף פעם להגיד את המילה 

, אחי הקטן, הרעב במחנה היה גדול כל כך עד שאנשים גנבו אחד לשני מוצרי מזון וכתוצאה מכך, אך,ללא אם הקטן שנותר 

  .       חודשים נפטר מרעב ומדיזנטריה שבאה בעקבותיו 9שהיה אז תינוק בן 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, המלחמהחייך אחרי , השחרור וחזרתך הביתה(

. על אף התלאות הקשות שעברנו, אבי ואני הצלחנו לשרוד, תודה לאל. המלחמה הסתיימה כשהייתי בערך בת שנתיים וחצי

, ששמה היה בובה, אחותה הצעירה של אמי, כשהייתי בערך בת שש. שם התגוררנו אצל סבתי, אדו חזרנו לבנגאזי'ממחנה ג

לא אפשרו לו להתחתן , אך, כיוון שמלכתחילה אבי רצה להתחתן עם בובה, הייתה מעין סגירת מעגל חתונה זו. נישאה לאבא שלי

החתונה של בובה עם . שהיא אימא שלי, מסעודה, איתה כיוון שהייתה צעירה מדי ועל כן הציעו לו להתחתן עם אחותה הבכורה
אני זוכרת אותה בוכה לפני . ות תעודה בריטית מזויפתהייתה זמן לא רב לאחר ששרדה את מחנה ברגן בלזן וניצלה בזכ, אבי

היא קיבלה על עצמה לגדל אותי והייתה טובה ומסורה אלי מאוד . על כך שהיא נישאת לאבי במקום אימי שנפטרה, החתונה

בנות  שם קרה מקרה עצוב ונורא בו שלושה איטלקים רצחו שלוש, עברנו לטריפולי 7-6כאשר הייתי בערך בת . במשך כל חייה

  . סבתא ואני עברנו למקום שקראו לו לברקה בנגאזי, דודה, אבא, לכן. שהיו שכנות שלנו, יהודיות

  

כאשר , על כן. הערבים היו שורפים חנויות של יהודים והיה בלאגן גדול ולכן רצינו לברוח ולעלות לישראל, 1945בערך משנת 

שיועדו לעבור לאיטליה דרך טריפולי  , אשר אני הייתי בניהם, ה של ילדיםוינט ועליית הנוער ארגנו קבוצ'הג, הייתי בערך בת שבע

איך נסעתי יחד עם הקבוצה לטריפולי בתוך משאית עמוסה בילדים וחשתי תחושה חזקה של , אני זוכרת. ומשם להגיע לישראל

לוטין מאבי ודודתי וחייתי התנתקתי לח, למעשה. מטריפולי עברנו לאיטליה באמצעות אוניה. מחנק כתוצאה מהצפיפות הרבה

אומנם . היו נערכות בו תפילות ודרשו מאיתנו לדבר עברית, המקום היה כשר. באיטליה יחד עם הקבוצה במשך שנתיים
ששמה היה , אך הרגשתי שהייתי במקום טוב עם הרבה חום ואהבה בייחוד בזכות מנהלת בית הספר, התגעגעתי למשפחתי

כאשר אני שהיתי . ה אשר דאגה לספק לי את החלל החסר כתוצאה מהריחוק ממשפחתיהיא הייתה אישה מדהימ. יהודית

  . נתיים עלתה לישראלימשפחתי ב, באיטליה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

לנמל חיפה " גלילה חיפה"הגענו באונית . וינט ועליית הנוער לישראל'עליתי יחד עם הקבוצה של הג, כאשר הייתי בערך בת תשע

, "תחיה"ממחנה העולים עברנו למוסד בכרכור ואז למוסד בשם . שהיה מחנה עולים, לוקס -ומשם העבירו אותנו למחנה סנט

, מקרה מעניין קרה לי בכפר בתיה. כאשר בערך כל שנתיים היינו במוסד אחר, רעננהולבסוף לכפר בתיה ב" תל רענן"לאחר מכן ל
אך , המנהלת מבית הספר באיטליה, הגיעה מנהלת חדשה ואני התרגשתי מאוד כי חשבתי שזאת יהודית, כאשר החליפו מנהל

, קרת את אבי ודודתי בביתםפעם בחודש הייתי מב, במהלך התקופה בפנימיות.  זהבה, הסתבר שזו הייתה אחותה התאומה

ועברתי לגור יחד  16הייתי בערך בת , בכפר בתיה' כאשר סיימתי כיתה ח. בראשון לציון והם גם היו באים לבקר אותי מדי פעם
. שבה אנו מתגוררים עד היום, ים- כבר התחתנו ועברנו להתגורר בבת 18עמוס ובגיל , הכרתי את בעלי 17בגיל . עם ההורים

נולדו לנו , במהלך השנים. בית ומאוד אהבתי לעסוק כתחביב בציור ובפיסול ובהם אני אוהבת לעסוק עד היוםהייתי עקרת 

אני מרגישה שאין לי ארץ אחרת ומאחלת שיהיה טוב . שלושה בנים ושתי בנות וכמובן גם נכדים מקסימים, חמישה ילדים

  . בישראל ואף אחד לא יצטרך לעבור את הקשיים שאנחנו עברנו

  

  



 

 

  , בת ים, עדי שאשו :ראיון

  2013יולי 

  


