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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :חהשם משפ

  חדד
  :שם פרטי

  פורטונה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  אזן                                             

  בלועזית
    Uzan                                          

  :שם נעורים
 אזן

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
        פורטונה                                          

   בלועזית
   Fortuna                                            

                  :   מין
   

 נקבה

   :לידה תאריך
08/10/1933  

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                 מוקנין                                          

   בלועזית
    Moknine                                                   

  :ארץ לידה
  Tunisia -תוניסיה 

  :אבשל ה שם פרטי
  שלמה אזן

 :שם פרטי ושם נעורים של האם
  עזיזה אלגרבי

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  הסוס                 

   בלועזית
Sousse 

  :ארץ המגורים
 Tunisia -תוניסיה 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 'עד תחילת כיתה ג, ס יסודי"בי

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                         בתוניסיה )Sousse(ה סוסו )Moknine(מוקנין                                      

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                                   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                   Moknine - מוקנין:  מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 1943מאי 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  נשארנו במוקנין



 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  היינו שם שלושה חודשים בבסיס צבאי -מרסיי 

  :עליה שנת
1951 

  :)ך היםאם עלה בדר( שם האנייה
  לא זוכרת

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

קהילה בקהילה היהודית במוקנין חיינו חיי  .אני האחות הצעירה מבין חמישה אחים .נפשות 7נולדתי במוקנין למשפחה בת 

אמי הייתה . הוריי ואחיי עבדו. לפני המלחמה לא היינו עשירים אבל חיינו טוב .)משפחות יהודיות 500( הקטנה של העיירה

היו שם גם . הייתה לי ילדות רגילה. הייתה לו חנות לתכשיטי כסף שהכין ומכר -היה צורף , אליהו, אחי. תופרת ואבי היה רוכל

  .נו יחסים שכנות טובים איתםערבים והיו ל

  

כשגרנו במוקנין אחי הגדול אהרון למד רבנות והוא היה צריך . 'ב- ו 'א כיתות -שנתיים במוקנין  לפני המלחמה הספקתי ללמוד

. אמי לא הייתה מוכנה שניפרד ושיגור אצל אחותה). 'סטאז(כדי לקבל הסמכה  ,שזו עיר גדולה ליד הים, לנסוע לעיר סוסה

בבית הספקתי ללמוד שנה . 'אני הייתי אז באמצע כיתה ג .על מנת שיקבל את ההסמכה שלו עברנו לגור בסוסה 1942בשנת 

   .המלחמה בסוסה ואז פרצההספר אליאנס 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
ותפקידים  פעילות, 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 משמעותיסייע 

  

קשו מהקהילה היהודית להתרכז באותו אזור כדי בי. שפרצה המלחמה בעירנו סוסהכ', ג כיתה באמצע, 8.5הייתי בערך בת 

אמי חיבקה אותי ואת אחותי מרים , זכור לי שאספו אותנו במקום גדול ליד הים. שכשיבואו לאסוף אותנו נהיה כולנו במקום אחד

לינו כי עוד רק מה שיש ע, אמרו לנו לא לקחת איתנו כלום". הלוואי שיזרקו אותנו לים שנטבע ולא ניפול לידיים שלהם"ואמרה 

  .כמה ימים נחזור

  

 שגרנו רחוק מהבית שבו הוא היה. שבו ריכזו את כל היהודים בבית גדול איזו משפחהאצל  לצתי להפסיק ללמוד ושהינונא

. כמה ימיםבמשך כך היינו  .טלאי צהובבא מישהו מהקהילה ושם לכולנו . שלא הכרנו יחד עם עוד הרבה משפחותוהיינו שם 

התנדב לשלוח משאיות , ניסים דרמוני, יהודי שהיה לו בית חרושת לסרדינים. יש לו אפשרות לברוח שיברחהודיעו שכל מי ש

  .שם גרה סבתי, שיבריחו יהודים למוקנין

  

, משאית באה לקחת אותנוכשה. ארד'ריצבן שנה וחצי ששמו בהיריון ועם ילד , הייתה נשואה, שגם גרה בסוסה, אחותי רחל

רחל ": בעלה של אחותי בא בריצה ואמר לאמא שלי. חיכינו שתגיע. בסוסה אחותי הייתה עם הבעל והבן שלה בשכונה אחרת

אנחנו בינתיים כבר עלינו למשאית ונסענו למוקנין . אמא יצאה עם שמכה כהה ובאה אליה ".היא תחת העץ. עומדת ללדת

הם יילדו אותה תחת . לרחל היו צירים ואמי נשארה איתה). נפתלי -היום בישראל (ארד 'ריצ, שלהולקחנו איתנו את הבן הקטן 

בעלה ראה אור והלך לדפוק על הדלת של . היה חושך מוחלט. לא היה להם אפילו במה לחתוך את חבל הטבור. את העץ

אשתי ילדה תחת ": להם הוא אמר. ת הדלתפתחו אהם ". אני יהודי, תצילו אותי, יאני יהוד: "הוא צעק בצרפתית. המשפחה

בעלה של רחל ועוד גבר גררו . שתי נשים הביאו שמיכה וחתכו את חבל הטבור". העץ ואין איך לעטוף את התינוקת ולנקות

ראתה באה לראות את התינוקת ו". ?מה קרה. הילדה לא בכתה: "אחרי שעתיים בערך אמי אמרה לרחל. אותה לבית ממול

כעבור . את התינוקתעשו בור וקברו , במקום שהיא ילדה, בעלה של אחותי ועוד גבר מהבית יצאו תחת העץ .התינוקת מתהש

  . בעלה ואמא שלי, עוד משאית שאספה את היהודים והביאה את אחותי כמה שעות הגיעה

  

ת המטוסים חגים מעלינו ראינו א. הזהירו אותנו לא להרים ראש. היו שם זקנים וילדים. כמו סרדיניםדחוסים במשאית היינו 

. הנהג שלנו היה יהודי והוא התחבא בין העצים כשהמטוסים עברו. גם היום כשאני שומעת מטוס אני מתכווצת. ושמענו פיצוצים

היינו במצב : זו הייתה תקופה קשה מאוד. במוקנין היינו אצל סבתא שלי .כך היינו יומיים בדרכים בדרך שאמורה לקחת שעתיים



 

הייתי מחכה לערב שמישהו יביא משהו לאכול אבל לא . חיינו בעוני. ולא התקלחנ, מחלות, כינים, ביגוד- ותת תזונה-של תת

כל ה, תניחי את הראש על הברכיים שלי"הייתה אומרת  כשהייתי אומרת לאמי שאני לא יכולה לישון כי אני רעבה היא. היה

. ים ובזה גומרת את הלילה שלישותה כוס מ ".מיםכוס תשתי . תדרהכל יס, תגדלו ותסדרו, יהיו לך חיים טובים יותר, יעבור

  . אני מצטערת מאוד שלא למדתי. על מחצלות, על הרצפה ישנו

  

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

  

יחד עם אשתו , 1949-ב, לפנינו לארץ עלה ,אהרון, אחי הגדול .אמי כתופרת, לי חזר לעבוד כרוכלבסוף המלחמה אבא ש

אני . י"לנסות לשכנע את הצעירים לעלות לא כדי באו מהסוכנות 50-בשנות ה. הוא היה ממקימי מושב גילת. שהייתה בהריון

או שנעלה . בשום אופן הבת שלי לא תעלה לבד: "אמרהאמי . הייתי גם צעירה אז והחליטו שאני אעלה לארץ בלי ההורים שלי

בעלייה הזאת שלא עליתי בה היה מטוס . באמת לא עליתי. תמיד אמא לא רצתה שניפרד". ביחד או שנשאר פה כולנו יחד

כל . בדרך המטוס התרסק. זה היה מטוס שנורווגיה תרמה כדי שהנוער יעלה לישראל. שיצא עם נערים ונערות מתוניסיה

, מושב של תוניסאים, מושב ינוב. הוא כבר נפטר. רק נער אחד נשאר בחיים ועלה לישראל בלי ההורים, רים והנערות נהרגוהנע

כך למעשה אמי . אם הילד נפטר אז העלו את ההורים שלו לישראל. י נורווגיה כי הם הרגישו אשמים על הילדים שנפלו"נתרם ע

  .הצילה אותי

  : על אסון ילדי אוסלו(

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99_
%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%95  

  )ד"נ

  

, אל תעלה אותה לבד: "הוא אמר לאבי. שנעלה כי אין לנו מה לעשות שם במוקניןוביקש עם אבא שלי  התכתב, אהרון, אחי

  באפריל. 1950-עזבנו את תוניסיה ב . הוא פעל פה בארץ לעלייתנו, וכך היה" אני אעשה הכל כדי שתעלו יחד. תעלו רק ביחד

כל העלייה . בסיס צבאי במרסיי שבו היו כל העולים, "נאסריקונד"דשים בבסיס שלושה חוהיינו . הגענו למרסיי בצרפת 1950

   .עלינו לישראל 1951-ב. כל מיני בדיקות ותשאולים שם אז עשו לנו. הגיעה לשם

  

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

  

במושב היינו . כל המשפחה הייתה שם. והתמקמנו במושב ,מ מבאר שבע"ק 20, מושב גילת שבו היה אחיהגענו ל 1951- ב

כשעליתי לארץ הרגשתי עצוב כי זה לא המקום  .הילדים של האחים שלי עד היום חיים במושב ועובדים כחקלאים. חקלאים

חשבתי שיצאתי מהעוני ופה יהיה . יטות של סוכנותמ, הכל רק רוחות, הכל ריק, 50- זה מושב בנגב בשנות ה, שציפיתי לראות

 ,זה מה שאמא שלי תמיד אמרה. מה שהיה טוב זה שכל המשפחה הייתה ביחד. אבל גם פה היה לי קצת קשה, לי יותר טוב

העיקר שאתם . אל תבכי"תמיד כשהייתי בוכה היא הייתה אומרת לי  ."הכל יבוא. שאתם חיים איתי, העיקר שאני איתכם"

 .ראינו ושמענו כל מה שהלך שם באירופה. ואותי ואת האחים שלנ, וזה מאוד עודד אותנו." העיקר שכל הילדים שלי איתי, ביחד

לא חסר מאיתנו , אנחנו יצאנו מזה שלמים כל המשפחה, כל מה שקרה, כל מה שסבלו, למרות שזה כאב על כל אלה שהלכו

  .חיה שם עם הבן שלה ונפטרה באותו בית במוקנין, וקניןסבתא שלי נשארה במ. זה ממש החזיק אותנו. אף אחד

  

ס היחידי שהיה היה פנימייה "הבי. לא היה בית ספר, גנוןבמושב היה רק . טעות גדולה מאוד זו הייתה. לא למדתי בארץ

אמא שלי לא הסכימה שאהיה בפנימייה בשום אופן אז נשארתי במושב ועבדתי בחקלאות עם . בירושלים של הדתיים

בעלי היה . 1953- ב, 19התחתנתי בגיל   .גם לא הייתה אפשרות ללמוד בבאר שבע כי היה אוטובוס אחד ביום. משפחהה

אחרי החתונה נשארנו . הוא ביקש אותי מההורים שלי. שנים ועלה לפני 9- הוא היה מבוגר ממני ב. מנהל הצרכנייה במושב

חיינו שם עד שנת . ב ואני חייתי בגילת עם המשפחה שליתל אביבעלי הלך ללמוד עבודה סוציאלית באוניברסיטת . במושב

הוא אמר . ש"הוא גר בב. יש לי רק בן אחד. 1994-נפטר בחלה מאוד וואז בעלי ואני עברנו לאופקים וחיינו שם עד שהוא  1958



 

בארץ  כיהן, רב ושוחט היה בתוניסש אהרון אוזן, אחי . 1995- ואכן עברתי ב" ש"תעברי לב, אין לך מה לעשות באופקים"לי 

, שלמה, בנו הבכור הוא איבד את. מטעם מפלגת מערך העבודה והרווחהושר , החקלאותשר , התקשורתשר , שר הפניםכ

. כל עוד יש לנו מדינה נהיה מאושרים. שלא יעבור עליהם מה שעבר עלינו לדורות הבאים הואשלי מסר ה .במלחמת ההתשה

   .החזיק מעמדרק שהמדינה שלנו תמשיך לפרוח ול

  

  2014יוני  ,שבע–באר , נועה דנה: ראיון

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  



 

  

  



 

 


