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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  לוזון:שם משפחה

  

  עליזה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  עטיה

 בלועזית
  

 
  עליזה :איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
 

  'נ: מין

 
  :לידהשנת

1936  
 

  טריפולי :  עיר לידה
  

 לוב :ארץ לידה בלועזית

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  אברהם עטיה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רחל סעדה
  :     מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  טריפולי

  בלועזית
Tripoli ארץ המגורים:  

 לוב
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

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

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

 בלועזית  ציין את שמו, מחנה ריכוזבמידה והיית במחנה עבודה או 
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  

  :שנתעליה  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

1959  

 

  :ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  העצמאות

  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

  

  .אדמות ודירות, אבא היה עצמאי והיה לנו הרבה רכוש כמו כבשים. הכלכלי שלנו היה טובהמצב , ממה שאני זוכרת

, כולם חייבים לבוא להורים שלהם לסעודה משפחתית. הדודים והדודות, עם כל המשפחה, חגגנו כמו כל היהודיםאת החגים 

  . ואז היא הייתה הולכת להורים של בעלה, אלא אם זו בת נשואה

  

ייתי מאוד קטנה כשפרצה כי ה ,קצת קשה לי לזכור את כל החוויות . שנים בערך 4- אבל לא יותר מ, ספר יסודי -הייתי בבית

  .זה לא כמו שזה היום - לבין היהודים זוכרת את החיבור שהיה בין הערביםאבל אני כן , המלחמה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מוותמחנות וצעדות , גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  

  

לקחו  הגרמנים. ידעתי שהתחילה המלחמה כשערב אחד אמרו שנכנסו הגרמנים. שם גם גדלתי כל חיי, גרנו בעיר במרכז לוב

 והם נרצחו עבודה ידענו שהם לא יגיעו לשום מקום. גברים חזקים ורובם רווקים 100מדובר על בערך . את כל הגברים לעבודה

והמוסלמים עזרו לנו , המשפחה שלי ואני ברחנו על סוסים לכפר .עיר קרובה למצרים ששם היה מחנה ההשמדה, גאזי -ןבב

  . ואני אחותי, אבא, היינו אמא. להגיע לשם בשלום

  

היינו ביחסים . משפחות יהודיות 2כל משפחה מוסלמית לקחה תחת חסותה בערך . המשפחות המוסלמיות עזרו להמון יהודים

לא היה אונס , לא פחדנו כמו היום .היה הרבה מאוד כבוד, חוגגים את החגים אחד של השני, עובדים איתם - מאוד טובים איתם

בשלב . נשארנו שם ארבעתנו כל הזמן. אסור היה לאף אחד לצאת מהבית, מהנאצים פחדמרוב  . או רצח בין היהודים לערבים

אז היא , האישה המוסלמית הבינה כמה אני רוצה קצת לטייל. כך רציתי לצאת קצת החוצה - וכל, מסוים כבר התחיל לשעמם לי

עדיין , אנשים 12- למית מנתה כלמרות שהמשפחה המוס. אמרה לילדים שלה לקחת אותי לראות את שדות התירס והשעועית

אבל הם לא חשבו לעצמם שממש נהיה בתוך הבתים של , האיטלקים ידעו איפה היהודים נמצאים . הם סיפקו לנו מזון ומחסה

  .ם היהודים לא היה להם מה לחפש שם כי כולם כבר ברחו למוסלמיםאז כשהם באו לכפרי. המוסלמים

  

  מה ועד עלייתך לארץ  י על קורותיך מתום המלח/אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  

להרבה אנשים לא , למרות שלא היו הרבה הפצצות בזמן המלחמה . שלטו האנגלים, יחד עם כל היהודים, כשחזרנו חזרה לעיר

במשך כמה שנים כל  .להתגבר על הענייניםהיה קשה מאוד . משפחות שלמות נאלצו לגור בחדר אחד. היה בית לחזור אליו

הערבים החלו להתנפל , ישראל -ברגע שהייתה החלטה של היהודים לעלות לארץ. היהודים חיו בעוני גדול כי רוב רכושם נהרס

פעם לא היה נשק חם כמו . רצחו אותו -ומי שהעז לשמור על הרכוש שלו, הם בזזו את כל רכוש היהודים. על הרכוש שלהם

 - גם דודה שלי והחתן שלה נהרגו ככה. היה קשה מאוד להגן על עצמך. ברזלים ופטישים, אלא הכל היה עם מקלות, רובים

  .בזמן ששמרו על רכושם

  

אנשים התחילו  .1948 -וגם ב 1945 - וזה קרה גם ב, אלא בכל מדינות ערב בסביבה, אבל הסיפור הזה לא היה רק בלוב

  . ורק הם יוכלו לעלות לארץ ישראל \רק לצעירים, החליטו שעושים אוניות רק לנוער. ישראל בלי שום רישיון - לברוח לארץ

בגלל בגדלו עם . לונדון ואפילו מצרים, אנשים התלבשו והתחפשו לבדואים ואפילו דיברו ערבית כדי שיוכלו לברוח דרך איטליה

ועצרו אותו כמה פעמים עד , בעלי היה אחד מהנערים האלה. ובעזרת זה לא גילו אותם, לא הייתה בעיה של שפה, ערבים

כולם כבר , בסופו של דבר. שים שברחו היו העניים כי לא היה להם מה להפסידרוב האנ . סוף הצליח לעלות ארצה - שהוא סוף

  .ברחו



 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

  

ההורים שלי ושלושת האחיות , )הבכורה(אני , הגענו עם אנייה עד לחיפה. 15או  14הייתי אז בת , 50- עלינו ארצה בשנות ה

כל זה קרה בגלל הגשם והסערות . לקח לנו בערך שבועיים, ימים 5ובמקום שנגיע תוך , האנייה התעכבה יותר מידי זמן. שלי

רק אחרי . הגיעו למחנה הזה, םמכל העול, כל העולים שהגיעו. יד טירה -על" סלוס"צבאי בשם  -הגענו למחנה אנגלי.שלא פסקו

, אם היה יורד גשם .ובינתיים אנשים סבלו כי הכל היה אוהלים וצריפים והיה נורא קר, תקופה ארוכה העבירו אנשים למעברות

החליטו כי קודם כל מפנים את אלה שיש להם ילדים קטנים כי לא רצו שיחלו בכל מיני מחלות ילדים או דלקת  .הכל היה מוצף

, אלה היו אותם גברים צעירים שידעו רצת להתעסק בחקלאות, מי שהתפנה הכי מהר היו אלה שעברו למושבים, אבל .ריאות

  .אנחנו היינו חצי שנה במחנה .אבל לא היו הרבה כאלה

  

  .לא היו חנויות ומפעלים, לא היו עבודות אחרותחקלאות ובניינים כי במעברה לימדו . שנים 8ות בערך גרנו במעבראחר כך 

לא היו ירקות או  - גם המדינה הייתה ענייה מאוד. גם אם הם היו עשירים במדינה שממנה הם באו, האנשים היו עניים מאוד

אלא , לא היה בשר. זה היה רוב התפריט שלנו -וכל הזמן היינו אוכלים רק תפוזים, ל היה פרדסיםוכשגרנו במעברה הכ .פירות

כך עניים שאני זוכרת  -אנשים היו כל. כשמשפחה שלמה נאלצה לחלוק ברבע עוףוגם זה היה מגיע פעם בחודש , רק עוף

בשנת  .ילדים קטנים מתו מרעב. ואחרים היו גונבים להם ואוכלים בוטנים מלוכלכים בבוץ ובאדמה, שזרעו בוטנים באדמה

  . המדינה התחילה להתאושש מכל הבחינות, אחרי מלחמת ששת הימים, 1967

  

, היה אוכללא , לא היה מים. וכשהגענו לעתלית שמו אותנו במחנה צבאי, יה אבא התחיל לפתח דלקת עינייםכשהיינו באניעוד 

והיינו צריכים , הלכתי עם אבא לטפל בו. הבחינו לא את זה כמחלת ים, כשאבא רצה לטפל בדלקת שלו. השירותים היו נוראיים

ובסוף , ליד -משם לבית, חנה -חיפה לפרדסמ. יפול במקום אחרשלחו אותנו לט, עד שהגענו למקום אחד. לנסוע באוטובוסים

הוא היה גדול . הוא דיבר עברית ואני לא הבנתי מילה ממה שאמר. באוטובוס האחרון פגשתי את בעלי. השומר -הגענו לתל

. כדי שנוכל להתחתןבתעודת הזהות  18 -את הגיל שלי ל" לתקן"הייתי צריכה , 16ומכיוון ואז הייתי רק ילדה בת , ממני בעשור

  . בנות 2-בנים ו 5, ילדים 7יש לנו 

  

הייתה  כל הדירה. ילדים 7גרנו בחדר אחד עם  .לירות לחודש 200היה מרוויח הוא . בעלי עבד בבניין ואני הייתי עקרת בית

אמרו כי מי . ושם נתנו להם לגור בצריפים כמו שהיו במעברה, לתקופה מסוימת בעלי היה עובד ביפו. מטר 40בסך הכל 

כך הרבה  -בגלל שהתלבטנו כל. במיוחד בגלל שאני הבכורה, לא רציתי לעזוב את ההורים שלי. ים -שמתחתן יקבל שיכון בבת

הבעיה כי בנתניה היו הרבה . אחר כך גרנו בשכירות בנתניה . לא נתנו לנו כלום בסוף, כבר איבדנו את הזכות לגור שם, זמן

הכי קרוב , חדרים בפתח תקווה 2עד שמצאנו דירת , חיפשנו הרבה דירות לקנות . ה עבודהאבל בקושי היית, מאוד אנשים

, מאז ועד היום. לירות לחודש 2,000ועוד משכנתא של , לירות 800הדירה עלתה לנו . אביב כי שם יש עבודה - שמצאנו לתל

  .תקווה -אני גרה באותה שכונה בפתח
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