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לילדה הקטנה שלה שמלה מתחבושות גזה, לא היה  מכינה השכנה שלי אני זוכרת את  בבית שלי אני זוכרת את הצנע שהיה, 

לא ידענו (ו אליהם, הוא זוכר את המגף שלהם שהיה נוצץ וחדש. בעלי שנה יותר גדול ממני והוא זוכר שהגרמנים נכנס)כסף. 

מדינות אירופה לקח לנו זמן להבין מה קורה שם, גם הם לקח להם זמן להבין   מה קורה במדינות אחרות, הזוועה שעברה על

 מה קורה. מעט מאוד ברחו משם בגלל אנטישמיות.

 

 

ילדה אותי ונתנה אותי לאחיה כי  אימי אבא שלי המאמץ זה אח של אימא שלי הביולוגית,  -אני נולדתי בעיר תוניס, אני מאומצת

אך יני בחודש שמ ילדה  )המאמצץ(  לא הצליחו להביא ילדים. בתוניס היה בית חולים גדול ואני זוכרת שאימא שלי הוא ואשתו 

הניקו אותו ודאגו לו.  ,כל השכנים אני זוכרת את הדאגה של ,  אני לא יודעת למה הם לא לקחו אותו לבית חולים. התינוק נפטר

 ומאז לא הצליחה להביא ילדים.  שוב אחרי כן הייתה לה הפלה

 

ר ללא ילדים. היינו מאוד , בן או בת, כדי שהוא לא יישאאת העובר בבטנה יההביולוגית לתת לאח ביקשה מאימיסבתא שלי 

דקות מהם, אכלנו יחד, אני זוכרת את הארוחות בוקר, היה שולחן ארוך לכולם והיינו שותים קפה אולה והיה  02קרובים, גרנו 

וחצי בערך. פתאום הבנתי שמשהו לא בסדר, היינו  11הרבה אוכל. שבת היינו גם עושים יחד. לא ידעתי שאני מאומצת עד גיל 

ק וכולם היו צריכים להגיד את השם של אימא שלהם, אני אמרתי חנה )השם של אימא שלי הביולוגית( ואני משחקים משח

שתי  11בנות ובן. בגיל  12הביולוגית שלי יש  אימי זוכרת פרצופים כאלה מכווצים, אולי אני סתם דמיינתי אבל ככה הרגשתי. ל

 נה ורשמו שם "לאחותי" מחקתי את זה וכתבתי "בת דודה". אחיות שלי עלו בעליית הנוער לארץ, הם שלחו אלינו תמו

 

הבית היה פתוח מלמעלה עם חדר אחד גדול, כל משפחה היה לה חדר אחד, בלי מקלחת, היה לנו מין כלי כדי להתקלח. 

ים לעבודה. מבשלים פעמיים ביום, בצהריים תמיד דגים מטוגנים ובלילה בשר. היו עובדים מפוצל, באים בצהריים אוכלים וחוזר

 כל זה לפני המלחמה, אני לא זוכרת מה אכלנו אחרי המלחמה.

 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב)גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

 (:האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת ,או בהתנגדות בריחהב
 

 
תמיד הייתה שקית ביד שלי זוכרת שהיו כל הזמן אזעקות והיינו בורחים, לא יודעת לאן. אבא לפעמים לא בא איתנו. לאימא  ניא

אני  ת לחם ושוקולד. גרנו בפטיו גדול בלי גג, הכול היה פתוח. האזעקות היו של הגרמנים בגלל ההפגזות של הגרמנים.עם קצ

ה אחרי היינו חוזרים הביתלאן ברחנו, היה חושך.  זוכרת לא יודעת מה השכנים עשו באותו זמן, אני לא זוכרת, אני גם לא

כשבן של חברה של שאבא לקח אותי לטייל וראיתי בית קולנוע גדול מלא בחורים של הפצצות. יום אחד ההפגזות. אני זוכרת 

 אימא שלו לא רצתה להתאבל עליו כי היא לא ידעה מה קרה לו.  , נלקח והוא לא חזר אימא 

 

ית ונכנס גרמני, בעט לנו באוכל ובתנור מבטון שהיה, כל הבנות הקטנות התחבאו, מישהי אחת מרוב באני זוכרת שעמדתי ב

הגרמני בעט ושבר והלך, לא עשה כלום. אולי חיפש בחורים צעירים אני  בלבול התחבאה בשידה שכולה חורים אז ראו אותה. 

 חורים צעירים לעבודה, את אבא שלי לא לקחו. לא יודעת, שמעתי רק בדיעבד שלקחו ב

 



 

. פעם בחודש אבא היה משכיר איזו עגלה שמם היה אליהו וג'ולייטאימא שלי לא עבדה, אבא שלי היה מעמיס ברזל ונחושת, 

והולך למכור ברזל למחסן גדול. היה לו צריפון קטן ומעמיס שם, פעם בחודש הייתי הולכת איתו עם עגלה וסוס והולכים למכור.  

חד מהם והוא צריך להמשיך את לא פ הוא היה ממשיך לקנות ולמכור, אומר שתוך כדי הפצצות הוא   את אבא אני זוכרת 

חביא אותו, כדי שהגרמנים לא ייקחו אותו. היינו ביחסים לההחיים שלו כרגיל. אימא שלי נתנה את הזהב שלה לערבים כדי 

א בזמן ההפגזות. הגרמנים רצו טובים עם הערבים ככה שלא פחדנו שהערבים ייקחו לנו את הזהב. גם הם היו צריכים להתחב

הכול, גם זהב, גם מכונות "סינגר" מכונות תפירה הם לקחו והחזירו לנו אחרי שהאנגלים נכנסו. אני זוכרת שהאמריקאים באו, 

נכנסו עם משאיות ופרחים כולם מחאו כפיים. הייתה משאית אחת עם אנשים שהיה להם מין כובע מצחייה צבאית והם ישבו 

בשקט, לא יודעת אם הם גרמנים או אמריקאים אבל אני חושבת שהם שבויים גרמנים. אני זוכרת שהם עשו עם בשתי שורות 

 היד שלהם תנועה של "אנחנו עוד נחזור". 

 

כדי שיבנו  איתנוההורים שלי סיפרו לי שבנו כבר משרפות בתוניס אבל עדיין לא הספיקו להשתמש בהם, הם לקחו פועלים מ

פחות הרגשתי את זה, משפחות גדולות היה להם אז אצלנו בבית היינו רק שלושה  .קונים אוכל בשוק שחור היה צנע, היושם. 

 קשה יותר. 

 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה(: חייךהביתה,  תך)השחרור וחזר

 

 

אחרי שהלכו הגרמנים בית הספר התמלא בפליטים של כל העיירות מסביב שספגו פגיעות. נשאר רק בית ספר אחד אז כולם 

גם עניים וגם עשירים, כל בוקר היינו עומדים -היו שם יחד. הייתה לנו תלבושת אחידה, כל כיתה והצבע שלה, כולם היו שווים 

ם מאג'ימל כל דבר שדיברנו עליו היא הביאה לכיתה, אם דיברנו על נחש היא מאדא-בשורה ושרים, הייתה לנו מורה מקסימה

הביאה נחש. הייתי מביאה לה פרחים והיא הייתה אומרת לי להפסיק לבזבז כסף על פרחים, אז אבא היה אומר לי להגיד לה 

ת הספר למדנו בשבת והיה לנו שאלו פרחים שעשינו איתם קידוש לשבת ואז אנחנו מביאים לה אותם, כדי שלא תרגיש רע. בבי

ארבע פעמים  ,דקות הליכה  02חופש בחמישי ובראשון. הייתה תקופה מאוד יפה, בית הספר היה רחוק מאוד מהבית, בערך 

. אבא הראה לי את הדרך פעם אחת והסביר לי את 11-11וחוזרים הביתה ושוב לבית הספר מ  8-11ביום, היינו לומדים מ 

 יתי לוקחת את הקטנים ממני לבית הספר. הסכנות ואח"כ אני הי

 

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

 לדורות הבאים(:
 

 

רצו לעלות אותם לארץ אז הייתי  בתוניס הייתי עד גיל מאוחר, לא יכולתי לקחת את ההורים שלי לארץ כי הם היו מבוגרים ולא

. התחילו הערבים לשלוט ורצו להתחתן עם יהודיות, אבא שלי שמע את זה וישר נלחץ, בשבתות היינו 18צריכה לחכות לגיל 

שילמתי  18עושים עונג שבת בבית הספר עם מישהו שעובד בסוכנות ושרים בצרפתית שירים של ארץ ישראל. כשהגעתי לגיל 

 ליתי לארץ יחד עם ההורים שלי, גם אחותי שהייתה בארץ כבר חתמה עליי.לסוכנות כסף וע

 

כשהיינו על הסיפון היה בסדר כי היה אוויר אבל אחר כך שירדנו  .עלינו לארץ באוניה יוונית, לא מפוארת מדי, הקאתי המון

טונה ואריסה והתוניסאים היו אוספים  אכלנו רק קוביות סוכר ושתינו תה. נתנו לנו, אוכל לא טוב היה לבטן האוניה היה קשה.  

 .צרפת-בשביל להביא לארץ. אוניה מתוניס למרסיי

 

הגענו לארץ לפנות בוקר, אמרתי בצרפתית שהגעתי לאחותי שגרה ליד חיפה, בכרמל. לא ידענו איך נישאר שם כי היו לה 

קרא לנו לצד, נבהלנו חשבנו שהם רוצים חמישה ילדים ואנחנו עוד שלושה. אז שילמתי חמש לירות, שוטר שראה שיש לי כסף 

והביאו אותנו  1מאיתנו כסף, אימא שלי אמרה לו שאין לנו והוא שיחרר אותנו. הגיעו המשאיות וחילקו אותנו, קיבלנו מספר 

לקריית מלאכי, רצינו לכל מקום, העיקר שיהיה לנו מקום משלנו, קיבלנו פחון מברזל, חלון ודלת, שירותים ומקלחת בחוץ. 



 

הרצפה עשויה מבטון שם נתנו לנו ארגז קטן עם ריבה, מרגרינה, פתיליה, אורז סוכר. קיבלנו את הארגז פעם אחת אחר כך 

היינו צריכים להסתדר לבד. לקחו אותי לעבוד ב"דחק" בחולדה הנשים מורידות את העלים, לא תמיד יש עבודה לפעמים הגענו 

 עד למשאית ואמרו לנו שאין עבודה. 

 

שפחה שהתחלקנו איתה בעוף בשבתות, הם היו הרבה נפשות ואנחנו שלושה אבל הכנו את העוף והתחלקנו חצי חצי. הייתה מ

הסתדרנו עם המעט שהיה. אחר כך לקחו אותי  קיבלנו תלושים לקבל בשר שהיה שחור מאוד, לא טרי אז וויתרנו על זה. 

בבים סביב ברזים וכאלה. הייתה עבודה קשה, מלא קוצים לעבוד בבית חרושת לפשתן בקרית מלאכי, חוטי פשתן שהיו מסו

 אבל רצינו לעבוד, פחדנו שיגידו לנו שאין עבודה.  בידיים, לא היה כפפות או משהו כזה.

 

בעלי הוא הבן של השכנה מתוניס, היא עלתה לארץ לפנינו והייתי שולחת לה מכתבים. הם גרו במעברה ליד ירושלים וגם 

ושנה לאחר  1591להתחתן והסכמתי. עליתי ב  יי ופתאום ראיתי אותם שם. הציעו לכתי לבקר את אחותאחותי גרה שם, אז הל

 מכן כבר התחתנו וגם אנחנו קיבלנו פחון בקרית מלאכי. הוא לא עבד בזמנו אז היה קשה להתקיים, לירח דבש נסענו לטבריה. 

ון ככה גם כל השכנים, היה מאוד כיף כולם יחד. לא היה הוא התחיל לעבוד בכל עבודה שמצא, מהפחון אימא שלי הלכה לשיכ

לירות לחברת חשמל. חיינו אצל אימא שלי  092לנו חשמל בבית כי לא היה כסף, אם רצינו להתקין חשמל היה צריך לשלם 

 למרות שקיבלנו גם שיכון קרוב לידה, בית קטן עם שני ילדים והיה לנו כיף.

 

הוא היה בכל הארץ. קיבלנו דיור מהצבא בבאר שבע ומאז נשארנו פה. הוא יצא לפנסיה  בעלי נכנס לקבע, היה בחיל הקשר,

 . 02רק בגיל 

 נינים.  11היו לי שישה ילדים, שניים נפטרו לא לפני הרבה זמן. ויש לי 

 

 

 5102מאי  שבע, -ראיון:  באר

 

 

 

 

 


