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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  ' אג'חג

   :שם פרטי

  עמוס 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  'אג'חג

                                              בלועזית
  

Hajjaj 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  עמוס 

   בלועזית
AMOS                                          

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1933 
  :  עיר לידה

  חומס 

       בלועזית
Khoms                                           

  :ארץ לידה

 לוב
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  ' אג'יהודה חג

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 מנטינה בוהרון
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  חומס

   בלועזית
Khoms 

  :ארץ המגורים

 לוב
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד 

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית שמוציין את , במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :חופשיהמקום בו נודע לך כי הנך אדם 

 חומס 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 

  

  :עליה שנת

1949 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " גלילה"אוניית 

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

בית היה בעל , יהודה, אבי. החמישי במספר למשפחה מלוכדת בת עשרה אחים, 1933במדינת לוב בשנת , נולדתי בעיר חומס

למדתי תורה בבית ספר . דיברנו בבית ערבית וחיינו בשלום עם הערבים והאיטלקים. מנטינה הייתה עקרת בית, ה ואמיקפ

  . 'איטלקי עד כיתה ב

  

  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

בבוקר לא  7בצהריים ועד  4כך שמשעה , היה עוצר היו תקופות בהם. נצבעו באדום בגלל המלחמה, העיר שלנו, כל קירות חומס

נכנסה פצצה דרך , חזק" בום"לא הייתה אזעקה ולפתע שמענו , ישבנו בבית, אני זוכר שערב שבת אחד. יכולנו לצאת מהבתים

לא  ,היה רעב כבד מאוד, במהלך המלחמה. היישר לתוך הבית של השכנה,)שהיה קרוב אלינו(הבית שלנו מצוללת שהייתה בים 
מא אמרה יס וא"רציתי לקחת אוכל לביה ,יום אחד. שלא יכולנו לעשות ממנו בצק, האיטלקים נתנו לנו קמח מר .היה לנו מה לאכול

החיילים היום לוקחים את האוכל . היה איטלקי בשם רפאלו שהיה מוכר אוכל לחיילים, מול הבית שלנו. שאלך לבקש מאבא

אבא שלי היה אוסף את כל הצלחות ומחזיר אותם לאותו , כל פעם, לאחר מכן .אבא שליבצלחות והולכים לשבת בבית הקפה של 

רפאלו , וביקשתי לחם עם טונה אליוהלכתי , הוא אמר שאלך לרפאלו, הלכתי לאבי וביקשתי שיביא לי אוכל, באותו יום. איטלקי

יבר עם אביו של רפאלו על כך שלא נתן לי חזרתי לאבי בוכה ואבא הביא לי קצת תמרים ואחר כך ד. ענה שיביא לי אחר כך

  ). מחזיר לו את הצלחות כל פעם(על אף הטובות שעושה עימו , לאכול

  

יצאו לי פצעים עם מוגלה וזה הדביק את כל , ה לנו כינמת וקיבלתי גם מחלת גרדתיתבמהלך המלחמה הי, מלבד הרעב הכבד

, ה בתקופת המלחמה של אישה בחומס שהכריחו אותה להתאסלםשהי ,אני זוכר מקרה. המשפחה ולא הייתה לנו תרופה לכך
תענית עבור היהודים שבו עשו אני זוכר שהיה יום אחד , בנוסף. היו הורגים את היהודים, כיוון שאם היא לא הייתה מתאסלמת

כתוב בהם לעזוב המטוסים של הבריטים שלחו לנו מכתבים שהיה , המלחמהבזמן . כי אמרו לנו שהורגים שם יהודים, באירופה

נכנסו למקלט ולהקות , הייתה אזעקה, ביום ראשון שלאחר מכן. אבא פחד שהגרמנים יהרגו אותו אם יראו שהוא עוזב. את העיר
אבא החליט שצריך לברוח , אחרי ההפצצות. כי הייתה שיירה של איטלקים לידו, של מטוסים הפציצו את המקום ליד המקלט שלנו

הייתה זקנה ולא יכלה ללכת את המרחק הרב עד , מא של אבאיא. מ מאיפה שגרנו"ק 15מרחק של  ,ילה'לצ,לערבים בהרים

הם אמרו שהם מוכנים לקחת אותה בלי כסף , לכן אבא שלי ביקש מיהודים שיש להם עגלה של קמח שישימו אותה בפנים, להרים
ילה והערבים השאירו אותנו בחצר עם הגמלים הגענו בל. אבא הסכים ועברנו יחד להרים. בתנאי שהם יצטרפו איתנו להרים

  . אחד לגברים ואחד לנשים, חדרים גדולים 2אבא הכיר את הערבי ולכן הוא נתן לנו , אנשים 40היינו שם . והחמורים

  

עד , נשארנו שם כחודש וחצי. שמן, הערבים שם נתנו לנו קצת תמרים. אני זוכר שהיו המון ברחשים במקום והיה קשה לישון

וחלק מהבית  ל נגנבוהכ, לא מצאנו כלום בבית, כשחזרנו. לאותו בית שגרנו בו לפני כן, שהבריטים נכנסו לחומס ואז חזרנו חזרה

האחראי הבריטי אמר שאם , דיבר עם האחראי הבריטי ואמר לו  ששודדים את בתי היהודים, ראש הקהילה היהודית. היה הרוס
 .הגניבות פסקוהרגו אותם ואז , יצאו שני גנבים מבית, במקרה. מהבתים אז שיהרגו אותם )גנובים(יראו אנשים יוצאים עם סלים 

חשבו שהוא גנב ורצו להרוג , הבריטים ראו אותו. שיצא מהבית של אחותו בלבוש ערבי ועם סל ביד, אני זוכר מקרה של שכן שלנו

זוכר שכאשר נכנסו אני . יצאה בצעקות וכך הצילה אותוואז אחותו שהייתה בבית שמעה אותו ו" יהודי"הוא התחיל לצעוק . אותו
אבא שלי הראה לו , לאבא שלי ושאל אותו איך אנחנו חיים בצורה הזאתשל הבריטים בא טבח ערבי , בסיום המלחמה, הבריטים

 . להשיגאבא השיב לו שאפילו את המעט הזה היה קשה ו הטבח ענה שזה אוכל של חמורים. קצת שעורה, את מה שאנחנו אכלנו

  . אוכל לא הייתה עבודה ולכן לא היה, באותה תקופה

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

בלוב שני יוזמים היו , 1948-1949בערך בשנת . בטריפולי יהודים 400היו מאורעות של ערבים שבהם נהרגו , לאחר המלחמה

אני זוכר שיצחק רפאל נאם על כך שצריך . לחם ושמן למשפחות, שהיו נותנים לפי מנות, דובדבני ויצחק רפאל, של עליה לארץ

אבא הבריח את שלושת אחיותיי , לפני העלייה. רצינו גם לעלות לישראל ". !עלייה, עלייה"לעלות לישראל והאנשים בקהל צעקו 



 

שאת דמי , חודשים 4גרנו שם במשך . עברנו גם אנחנו לשם, אחרי שמכרנו הכול, לי וחודש אחריהםיחד עם סבתא לטריפו

 , "גלילה חיפה"שנקראה  עלינו לישראל באוניה, כמו מרבית יהודי לוב, 49בשנת . וינט'השכירות וגם את האוכל קיבלנו מהג

  . בארגון הסוכנות היהודית, שהיה בה דגל ישראל
  

  יך  בארץי על חי/נא ספר

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

  ):הבאים

 100אבא שלי קיבל מבן גוריון  ,כאשר הגענו. לארץ כאשר עלינו לישראל ואני זוכר ששמחתי מאוד להגיע, 16-17הייתי בערך בן 

איפה שהיו , גרנו במעברה ליד אור יהודה בשם כפר עאנה, לאחר מכן. בבית עולים במשך שנתיים, נשארנו בבית ליד. לירות

בנו לו צריף מבד ובסוף זה הפך , לאחר מכן. שיוכל להקים שם מכולת, נתנו לאבא צריף מפח 51בשנת . הרבה עולים עיראקים
אחי שמעון נפל בשריון בחטיבה , עצוב ונורא במשפחתנוקרה מקרה , לצערי, 56בשנת . קיבלנו אוהל למגורים, בנוסף. לצריף עץ

במהלך רדיפה אחרי פאדיונים , לאחר כשנה. שמעון עבד אצל אבא במכולת ובאו לגייס אותו. בלבד שנים 19כאשר היה בן , 7

ים התהפך שבו היה אח שלי יחד עם שישה אנשים נוספ) רכב צבאי" (זחל"ה, שנכנסו למושב ליד כיסופים) כך קראו למחבלים(
המשפחה . אני זוכר שאבא שלי התעלף  כאשר קצין העיר בא אליו למכולת על מנת לבשר לו את הבשורה המרה. וכולם מתו

  . כולה קיבלה קשה מאוד את מותו של שמעון ועד היום זה מלווה אותנו ואנחנו חושבים עליו רבות

3  

ואני הייתי בערך בן  18רינה הייתה אז בת . גם היא עולה מלובש, לפברואר נישאתי לרינה 2-ב, 1959בשנת , שנים לאחר מכן 

לי ולרינה יש חמישה . יצאתי לפנסיה 52עבדתי בבניין ובגיל , במשך השנים. ים- עברנו לגור בשיכון עמידר בבת, כשהתחתנו. 26

אהבנו את ישראל , קשה גם שהמצב היה, בשבילנו ארץ ישראל היא עולם ומלואו. וגם נכדים שלושה בנים ושתי בנות, ילדים

נהג האוטובוס אמר שאין מקום באוטובוס למרות שהיה , רמת גן לבית לידכשרציתי לחזור באוטובוס מ, אני זוכר פעם אחת. תמיד

רק פועל ספרדי אחד הצליח לעלות כיוון שהוא ידע אידיש ולכן חשבו שהוא . כי הוא ראה שהתחנה מלאה בפועלים ספרדים, מקום

יש לנו . כפי שאני הרגשתי בעבר, שלא תהיה אפליה בין ספרדים לאשכנזים, אני מאחל לנו שנשמור על האחדות ,לכן. אשכנזי
אני נזכר בערבים שזרקו עלינו אבנים בקום  כי ,ביום העצמאות אני בוכה, שיש לנו מדינה' ברוך ה. טובה ומתקדמת, מדינה קטנה

  . המדינה
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