
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  לוזן  לינדה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית
Ezra       עזרא  עזרא 

:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   עזיתבלו
      Linda 13.9.1936 נ / ז     לינדה  

  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Tripoli לוב  טריפולי 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  מנטינה  כמוס

  ):  מלחמהנשואה לפני ה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
    Tripoli   לוב  טריפולי 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהבארגוןחבר 
                                    

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 טריפולי

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  1942-1945ספקס 

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 נה ספקסמח

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  טריפולי 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   1949  גלילה

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, דות ולימודיםיל, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 בעלי(גרנו מאוד קרוב לרפאל  .ושמונת ילדיהם, אמא אבא, כל המשפחה, )הרובע הקטן(חרה זררה , גרנו ברובע היהודי
שלושת , לינה ואורה, ריבקה, פנחס, אברם, לינדה, משה, אינס: שמות האחים לפי סדר,  בסדר האחים הייתי שלישית.)לעתיד

  .במחנה ספקס שליד תוניסכבר האחרונים נולדו אחרי שהיינו 
את רוב הנכסים קיבל , היה לו רחוב שלם של בתים בטריפולי, הוא היה בעל נכסים רבים,  בדים בטריפוליבעל חנותאבי היה 

כל המשפחה  . אמא הייתה עקרת בית.ר מקבל את כלל הירושהבירושה מכיוון שהיה הבן הבכור ואז היה נהוג כי הבכו
  .כמה דורות לאחור, טריפולישורשיה בהמורחבת 

  
  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, רטיזניםפ/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
רוך  כל משפחה קיבלה חלק בביתן שהיה א.זהו מחנה צבאי בתוניס,  עברנו לספקס1942-באך , בתחילה עוד גרנו בטריפולי

בשביל להחזיק מעמד , מקום קטן וחיים דלים, נמוכים מאודהיו תברואה הותנאי , לא היו מים זורמים,  התנאים היו קשים.מאוד
 במחנה לא היו עבודות מלבד עבודות .אזור וגונבים מהם תבואה חקלאית ובעיקר גזרתושבי ההיינו הולכים לשדות של ערבים 

 . למדנו עבריתוכבר אז,  היינו שם עד סוף המלחמה. האיטלקים היו אחראיים על המחנה.'קו את המחנה כמו מרפאה וכוזחתש
הייתה התלהבות רבה סביב הנושא וסביב נושא העלייה לארץ , ואני חיפשתי את העברית בכל פינה שיכלתי למצוא אותה

  .ישראל
  

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

שיפצנו אותו .  גם ביתנו היו חרב.היו הרוסים מבפניםשל אבי כל הרחוב והעסק בסוף המלחמה לביתנו כאשר חזרנו מהמחנה 
כל יום , הבות רבה סביב השפה העבריתבתקופה זה הייתה התל. בקרוב נעלה ארצהשלא דאגנו מכיוון שידענו ו, וסידרנו אותו

לאחר מכן הייתי הולכת בצהריים ללימודי , למדו בעבריתנהייתי הולכת לבית ספר יהודי שדיברו בו עברית וכלל המקצועות בו 
 בכל . בנוסף אחרי הלימודים הייתי הולכת לתנועת הנוער בני עקיבא.תלמוד שהיו מיועדים לבנים אבל הייתי גם נכנסת לשם

 ניסינו ללמד את ההורים ודיברנו בינינו .פחדנו מערבים שיתנכלו לנו, חוץ מאשר ברחוב ליד זרים, ום ניסיתי לדבר בעבריתמק
 הייתה תחושה של ציונות .אך דיברו גם ערבית ואיטלקית בבית, הורינו למדו מאיתנו עברית, לבין עצמו עברית כל היום

לקראת תאריך העלייה שלנו אירחנו יהודים רבים לפני שביצעו את , ץ ישראלהייתה התרגשות רבה סביב המילה אר, בעברית
 :כל פעם ששמענו על עלייה לארץ ישראל התרגשנו והרגשנו שכשיש רצון אין דבר העומד בפניו וכל דבר קשה אפשרי. העלייה

אני רצינית ודוברת עברית ונלהבת כל אך מכיוון שראו כי , 13הייתי בת לעליה  ביום בו נרשמנו ,הייתי צעירה מדי בשביל לעלות
 עם האונייה גלילה מהעיר 1949 עלינו בשנת . באותה תקופה15היה בן שאחי יחד עם , כך אז הסכימו לרשום אותי לעלייה

בגלל ,  בלעדיהםהיה לנו יחסית קל לרצות לעלות ארצהאך ,  אנו הספרדים מאוד קשורים להורים,אמנם. פולי ללא ההוריםטרי
בנוסף גם ידענו כי מעלים ארצה קודם את הצעירים ולאחר מכן את שאר המבוגרים ואכן שאר , רצון הרב לעלות ארצההלהט וה

  . משפחתי עלתה כחודשיים אחרי שאני עליתי ארצה
משם היו , הם היו הולכים ברגל או עם חמור או עם סוס לתוניס, מסלול העלייה של המבוגרים יותר היה בדרכים פחות רשמיות

  .זה היה מסלולם בדרך לישראל, משיכים לאיטליה ומשם מעפילים לישראלמ
  .ההתלהבות סביב ארץ ישראל הייתה רבה ולדעתי היא לא קיימת היום כמו שהיא הייתה קיימת אז

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'ך וכודורות המש/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
במחנה היו איתי  .אותי לקחו למחנה מעבר בבית ליד ואת אחי לקחו לישיבה בבני ברק, כשעליתי לארץ הפרידו ביני לבין אחי

 לעזוב את נו לנתניה ופרדסיה והחלטנו כולהמשפחה שלי הגיעה אחרי חודשיים במחנה שמעתי ש. חברות טובות3עוד 
אך ניסינו שנית והצלחנו , בערב הראשון שניסינו תפסו אותנו, מחנה החלטנו לברוח מכיוון שאסרו עלינו לעזוב את ה.המחנה

  .עברנו לשיכוניםבהמשך  עברנו למעברת רמתיים בהוד השרון ו.משפחתי והייתה התלהבות רבההתאחדתי עם ו
ד אמרה שישמרו תמיד אמא שלו רצתה שאנו נתחתן ותמי, דודה שלי הייתה נשואה לדוד שלו,  תמידאת בעלי רפאל הכרתי

  .רפאל עבד בשיש ובהתקנת מצבות. 1955 וזה היה בשנת 18 בחתונה הייתי בת .אותי בשבילו
כמו (אשר ושושנה : בנוסף אימצנו שני ילדים נוספים, רבקה ורותי, ששי, עדנה, שושנה, אשר: שמותיהם,  נולדנו בארץנוכל ילדי

 הם הגיעו אלינו לאחר שאחותו של רפאל נפטרה ובעלה הלך והתחתן עם , ראינו בהם ילדים שלנו בכל מובן אפשרי.)י שליתילד



 

אני לא מצטערת לרגע שאימצנו , כאשר שמעתי כי הילדים נשארו ללא הורים היה לי חשוב מאוד לאמץ אותם, אשה אחרת
  .בישלתי רקמתי ותפרתי ועשיתי הכל בשבילם כאילו היו ילדיי,  הם ילדים טובים,אותם

ושושנה גרה בהרצליה . אשר גר בנאות הכיכר והוא גזבר היישוב, ום בבאר שבע חוץ שני הילדים המאומציםכל ילדי גרים הי
 על העלייה לארץ ועל הקמת משפחה יהודית ת ואני מאוד גאה ומלאת כבוד וגאווה כשאני חושביאני בקשר עם כל ילדי .בנוף ים
   נינים6- נכדים ו20,  ילדים8משפחה כה ענפה עם , בארץ

הייתה , אוד היה חשוב לי לספר את הסיפור מכיוון שיש כאן מסר של חשיבות הציונות והשפה לעם היהודי ולמדינת ישראלמ
  .רגש זה לא קיים אצל אנשים רבים היום וחבל לי על המצב הקיים, התרגשות רבה מאוד סביב הנושא בעבר

  
  

  עידן משה: ראיון
   2012יולי . באר שבע

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



