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 במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי 
- 

 עליה:  שנת
 

1955 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה 
 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה  
 :)במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים ומאכלים; ךחברי ילדות, הבית בו גדלת, בית הספרציוני דרך: (
 

   .1932 למרס 27-י בעיר תוניס שבתוניסיה בנולדת 
 סולטן, הייתה עקרת בית כמו רוב הנשים באותה תקופה.  גיזלה אימי,  

  Journal officiel.בעיתון שנקרא   טיפוגרף כ עבד בדפוס , אליהו סולטן, אבי 
  אשתו הראשונה של אבי כמו גם ביתם,  נישא. שתי בנות, מטילד ורשל, מהאישה הראשונה אליה. שבעה ילדים  נולדולאבי 

 .  ממחלה גנטית  מטילד, נפטרו 
 .  זלה בלאישיג  תן אבי עם אימי,לאחר מותה של אשתו הראשונה התח

  ,ממני בשנתיים  , ובן הזקונים, אחי הצעירז'קלין  , אמיל, פרנסין, אני  הבכור, ולאחריו מוריס,  נולדו חמישה ילדים.לאימי ואבי, 
 ג'יל.  

 וניתן לומר שהיא הייתה כמו עוד אימה בשבילי.  23הייתה כבר בת  , אחותי  ,רשל  כשאני נולדתי
לאבי. היינו הולכים אולי   ח שניקאוכל  קופסת שלי שמה לאחי ולי כובע על הראש ונותנת בידי  אאימיש לי זיכרון מהילדות בו 

היו אומרים, סולטן,  . כשהיינו מתקרבים למקום עבודתו כולם , להביא לו ארוחת צהרייםצהריים של אמצע הבשמש  , שעה
 בטח, אבא שלי עובד, הוא צריך לאכול...  , הינה הילדים שלך באו עד פה להביא לך אוכל, אז הייתי אומרת ! תראה
 אוכלים כשר וצמים ביום כיפור.  אבי היה הולך לבית כנסת בימי שישי, היינו מסורתי,   היהבו גדלתי הבית 

 יהודים וערבים.  ביתנו שכן בשכונה מעורבת, 
 בעיקר צרפתים, יהודים וזרים, הערבים כנראה הלכו לבית ספר אחר. למדו למדתי בית ספר צרפתי, שהיו בו 

הייתה רואה אותו  שלי   אאימ, הלך על ששרק קטן וילד  עוד היה   ה ילד חמוד ויפה שנקרא עלי. כשעלי ערבים שלנו היה לשכנים 
כל הזמן מסתובב   ימא של עלי שהילדאמרה לא שאימילתפוס אותו. זה קרה כמה פעמים עד  ומיד הייתה רצהמתקרב לכביש 

 אמו אמרה לה, אז תטפלי בו.  ברחוב. 
ואפילו קונה לו   מאכילה אותו, מטפלת בו הייתה  אאימ אלינו הביתה,    היה מגיע עלימשפחה אוהבים ילדים וככה כל יום ש ב

 .  אתנו אפשר להגיד שהוא גדל   בגדים. 
אל תלכי    ,ה אומר לי לפריז, והוא הי , אמרתי , לפני שעליתי לארץ הוא שאל אותי, ז'קלין, לאן את הולכת.  מאוחר יותרם שני

היה אומר לי, את יודעת, במסגד, אומרים  הוא  בעצם, אבל למה לא ללכת לישראל  הייתי משיבה,  מה פתאום ישראל לישראל. 
  ם לכל האירועי  כמו בן משפחה ממש הוא היה מגיעלנו, שכולם היהודים ילכו לישראל ונהרוג אותם ביחד. הוא דאג לי. 

 .  י ועודהיה בחתונה שלי, בברית של הבן של הוא  המשפחתיים בתוניס. 
 אנטישמיות בתוניס.   יותחשופה לתקר הייתי מלבד מה ששמעתי מאותו מסגד של עלי, לא 

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

 ):האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת ,או בהתנגדות בריחהב
 
 כל משפחתי הייתה אזרחות צרפתית.  לומכן ש אבי הייתה אזרחות צרפתית, ל

 מיד גויס לצבא הצרפתי, גיוס חובה.   18שהגיע לגיל  , מוריס, אחי 1936שנת ב בצורה זאת, 
אחרי שבע  צבא הצרפתי.  שר כלוחם הצטרף כחייל מן המניין ל תחילה נשלח לצרפת, לאימון ומשהוכאחי היה בצבא עשר שנים.  

מקום    לו הייתה עורכת    לשבי בשטוטגרט שבגרמניה. במשך אותן שלוש שנים, אימי   נלקח בידי הנאצים שנים בצבא הצרפתי  
 מחלקת את ארוחתו לשכנים העניים. ואז בשולחן 

 
   עד היום אני לא חסידה גדולה של בשרים. היה מועט ובפרט היה קשה מאוד להשיג בשר. זון מבימי המלחמה ה

 ומביאה לשכן הערבי שלנו.   Sultanמהמילה  Sאני זוכרת את אימי אופה לחמים וכותבת עליהם את האות 



 

 
   כשהייתי בת עשר.  , 1942, 1941הנאצים הגיעו לתוניס בסביבות 

 אני זוכרת את אחת ההפצצות הראשונות של המטוסים הגרמנים. 
בת   פרנסין, ,  אחותי  בזמנו  חולה בשחפת  , 17  שהייתה  הולכת הייתה  אני  הייתי  לכן  רחוק מהבית    ,  לא  בבוקר למקום  בחמש 

 לקנות חלב.    כדי  לעמוד בתור 
רואה    יום  אני  כאן מ.  בשמים  טסים   מטוסיםאחד  עלה בדעתי שיש  או מסוכןלא  בעייתי  להיות  שיכול  יהודי    , לפתע שהו  מכר 

הוא אמר לי כבר בכעס, תכנסי לכאן.    שוב לראות,   יד. כששמעתי את ההפצצות יצאתיי, תכנסי משהכיר אותי תפס אותי ואמר ל
 מטר מהמקום שבו עמדנו.   שריםהפצצות נפלו מאוד קרוב, אולי ע 

דאגה לי, יצאה מהבית ומיררה בבכי, שואלת את העוברים והשבים אם הם ראו אותי, ילדה חמודה, לבנה, שבאה   , רשל, אחותי 
 לקנות חלב. משהו אמר, כן כן, יש לה ראש קשה, הכנסתי אותה והיא ברחה.  

נפלה ב הפצצה  לראות.  רצתי  ומיד  מאיפה שעמדתי  מאה מטר  אולי  פצצה,  עוד  והורידנפלה  לכביש,  בניין  מהבין  חצי  יין.  נה 
אותי כשלפתע היא שומעת  משהו ראה  לשאול אם    וגם שם המשיכהניין הרוס ואנשים בוכים,  אחותי הלכה לשם, ראתה חצי ב

 כל כך מבין.  לא כשבן אדם צעיר, אין לו פחד הוא עמדתי מולה.ומיד "רשל!"  
  במקום שנקרא הר ג'ולוד כבר התחילו לבנות קרמטוריום    הם נשארו בתוניס רק שישה חודשים אבל בתקופה הזאת  הנאצים  

)Jebel Jeloud (  . 
 לבית הספר באותה תקופה.  נלקחו למחנה עבודה ואני הפסקתי ללכת  18-50כל הגברים היהודים בגיל 

 
אדם ממוצא ערבי שהיה חסר אמצעים ואימי    היה   ים בזמן פלישת הנאצים לתוניס.אני זוכרת מקרה אחד שהיה מאוד לא נע

ואת קולו  לו עם מזון בעת הצורך. לילה אחד שמענו קול צעידה של מספר חיילים גרמנים  לעזור  אומר    של אותו אדם  נהגה 
לנו להגניב את  ו דרך הדלת האחורית של הבית יכמזלנו הדלת הייתה נעולה ו ל  מאוד פחדנו אך   "פתחו את הדלת!" בצרפתית.

 יסא ובידו חרב, מוכן להרוג.  עם רגל אחת מורמת על כ  אותו כשהוא עומדאני זוכרת , שכן איטלקי הגיע .זרה לע ושכנינו  חברינו 
ללכת לישון ושיבוא מחר. הגרמנים לא נכנסו, נדמה שזאת לא   ,המצב, אמרה לאיש בצרפתית  את אחותי בסופו של דבר פתרה

 שכרות.  מצב ניסיון פגיעה או הפחדה ספונטני וכנראה מתוך  אאל   אורגנתהייתה פעולה מ
ש בסיפורה והוא אוהב את  ביום של מחרת אחותי הלכה לאותו אדם ואמרה לו, מה אתה לא מתבייש, האיש אמר שהוא לא האי 

 . ולו. אותו איש לא חזר לבקש עזרה מאימיקאת  דבר כזה, היא בתורה אמרה שזיהתה   לנו  לא היה עושה, משפחתנו
 

 .  ותוניס שוחררה , הגרמנים ברחו הצרפתים הגיעו האמריקאים ו 1943אחרי שישה חודשים של כיבוש נאצי, בשנת 
שיר     אפילו נכתב  ושרו.   שמחו   למאי, הצרפתים והאמריקאים נכנסו בתהלוכה של משאיות וטנקים וכולם   7-היה זה יום שישי ה

 השביעית נכנסה" היו שרים ברחבי תוניס.  הארמיה "  ,אני זוכרת אותו   על היום הזה,
   מקבלים מארז עם ממתקים.  הם היואחת לחודש בבית ספר איטלקי.  שוכנו זמנית   החיילים ששחררו את תוניס

 לי אמרתי, ז'אק, ז'קלין.   שאל אותי איך קוראים   אמריקאי אחד שתמיד היה יושב בחוץ התחיל לדבר איתי יום אחד.חייל 
כל חודש היה מביא לי, ממש דורש שאני אקח, הוא היה    מקבל   הסיפר שיש לו בת בערך בגילי בארה"ב. את המארז שהי  הוא

 אומר לי שאני מזכירה לו את ביתו. 
לא השתפרה, היא הייתה חולה מאוד, ירדה הרבה במשקל וכבר לא היו לה שערות  פרנסין  באותה תקופה השחפת של אחותי  

 הורי לא רצו שאדבק מאחותי ולכן גרתי באותה תקופה אצל דודתי, אחות של אבי. על הראש בגלל התרופות. 
ותה לראות  ה ממני לקחת איום אחד היא בקש.  אמריקאים והצרפתים יפיםה מספרת לה איך  הייתי  באה לבקר אותה    י כשהיית
 אותם.  

בצבע בז', היא שמה לה משהו על הראש ולקחתי אותה לראות את  לנו חייט יהודי שתפר לה מעיל חם משמיכה צבאית    היה
והצרפתים. כשהיינו עוד קצת רחוקות, אמרתי לה, הם יפים נכון? היא אמרה לי, כן כן, אבל אני לא מרגישה טוב,    אמריקאים ה

 אני רוצה לחזור הביתה.  
עבד כמו אבא שלי    ,) Reymond(  ראמו  תי בנות. הבן הגדול, בן דוד שלנו ות של אבא שלי הייתה אלמנה עם שני בנים ושאח

 רות.  לה עוגות ופי  . בכל ביקור היה מביא בהוצאת דפוס וכל יום אחרי העבודה היה מגיע לבקר את אחותי 
 כבר לא הייתה בת החיים.  משהגיע לראותה היא יום אחד 

, אבא אתה שם כובע כדי להגיד עליי שמע  ה לו פרנסין ובאותו יום אמר  נהג דרך קבע לחבוש כובע   היה זה באחד הימים, אבי
פרנסין אמרה שים את הכובע ותגיד עליי שמע ישראל. היא לקחה את ידו ושמה אותה על פניו,  , מה פתאום. ישראל? והוא אמר 



 

 הם אמרו ביחד שמע ישראל והיא נפטרה.  
של    אימו ואחותו,    ראמו נפטר גם הוא. אבי ואבא שלי קנה מקום קבורה על ידה, אולם לא עבר חודש  פטירתה של אחותי,  אחרי  
 .  במקום הקבורה שקנה אבי  חשבו שהוא היה מאוהב בה והחליטו לקבור אותו ליד פרנסין  ראמו,

 , הלך להיות ליד פרנסין.  והיו אומריםכשהייתי מגיעה לביתם, הייתי שואלת איפה ראמו  
"גולד אבסס" גילו לי  יום הייתואול   ואר, עשו לי טיפולים בקרני רנטגןליד הצו  כשהייתי בת עשר  שעה    י הולכתטרה סגול. כל 

 אמרו לי שאני צריכה ללכת לים לשם אצות על האזור של האבסס.  לאחר שנה  לבד, לקבל טיפולים. לבית חולים  
 בתוניס אין ים, אז לקחו אותי לפנימייה של נוצרים שהייתה על הים.  

לי מטפלת בשם ג'וזפין. תמיד בפנימי לאחי שהיה בצבא    געגעתמת  שוב ושוב על כמה שאני הייתי חוזרת באוזניה    יה הייתה 
יבוא, הוא  הצרפתי במלחמה  ז'קלין, הוא  לי זה בסדר  והיא הייתה אומרת  יפה  ומתלבש  ונחמד,  יפה  . הייתי אומרת לה, הוא 

 יבוא.  
נפתחת    ג'וזפין הייתה לידי כשפתאוםה קבלנו פרוסת לחם וענבים שחורים.  יום אחד, היה זה יום שבת, עשינו סיאסטה ואחרי

הדלת ונכנס גבר גבוהה כמו אח שלי, לבוש בחליפת פפיטה, חום ובז'. מיד אמרתי, ג'וזפין, ג'וזפין, את רואה את הבחור הזה?  
 .  , היא אמרה הוא דומה לאח שלי אבל אח שלי יותר יפה, זה רזה. בעזרת השם הוא יבוא 

כה כמו עכבר קטן ואמר לה "חזרתי מגרמניה". לא נתתי  פנה למאדם לאגרד, שהייתה המזכירה של הפנימייה, ומאוד נמו  האיש 
כולם בכו וג'וזפין אמרה לי    . באותו יום הוא לקח אותי הביתה  לו להוסיף עוד מילה אחת וקפצתי עליו תוך שאני שואגת "מוריס!". 

 כשעזבתי את הפנימייה.   13ומעולם לא חזרתי לפנימייה. הייתה בת   "את רואה.."
שנים מאוחר יותר, כבר בישראל, כשהייתי אצל הרופא, הוא  רתי מאותו אבסס.  שיתי ניתוח קטן ונפטחזרתי הביתה ע אחרי ש

 הבחין באותו ניתוח שעברתי באזור הצוואר ושאל אותי עליו. משיחתנו הובן לי שכנראה גם לי היה שחפת. 
עבר עינויים קשים כשבוי  קנה לי נעליים ולאחותי צמר, מאוד שמחנו שהוא חזר. בדיעבד למדתי שמוריס    , אחי, מוריס, משחזר 

ר  לאחהשאירו את גבו מצולק ועל כל סטירה שקבל משבויו הייתה נושרת לו שן. שהצלפות,  היו בשטוטגרט שבגרמניה.  מלחמה
נראה שהעינויים השאירו בו צלקות עמוקות    , שחזר לעצמו  עד   אלים ומהיר לכעוס, לקח לו זמן   לתוניס הוא היה שונה,שחזר  

 וטראומה. 
 

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

 
בית"ר הייתה תנועת נוער ציונית, ושם נשבתי ברעיון    . הנוער בית"ר  והצטרפתי לתנועת  משעזבו הגרמנים, חזרתי לבית הספר 
בגיל   כבר  לישראל.  והעלייה  לעבוד    15הציונות  הנוער,  עליית  עם  ישראל  לעלות  הציוני.  ב רציתי  ולהגשים את החלום  קיבוץ, 

ולא   אליי  קשורים  מאוד  היו  הורי  בבית,  שנותרה  היחידה  הבת  הייתי  שלב,  ולכן  באותו  אותם  שאעזוב  רעיון  רצו  על  ויתרתי 
 בשלב ההוא.   העלייה

 .  Paul Combon בשם   כשסיימתי את בית הספר הצרפתי בו למדתי התחלתי ללמוד בתיכון
ערבית.   אנגלית ומי שבחר ללמוד תפירה למד גם  חר ללמוד מסחר, למד גם מי שבמקצוע להתמקדות.  זה, כל אחד בחרבתיכון 

 .  אני בחרתי ללמוד מסחר וככה גם אנגלית 
 סתי, אשתו של אחי הגדול שהייתה "נחש קוברה" אמרה לי, אבא שלך מת, לכי לעבוד.  חרי שנה בתיכון, אבי נפטר וגי א

 היא הוציאה אותי מבית הספר והלכתי לעבוד כמוכרת בכלבו. 
  רוק, ולאס, טנגו, ,  את בעלי הכרתי ממסיבות הריקודים שארגנו חברי ואני. הבחורים היו משכירים פטיפון, היינו שמים תקליט 

היו  ו ו ,  רוקדים כולם  לימונדה  שהוא    . ביסקוויטיםאוכלים  שותים  עד  ביחד  רוקדים  הינו  לרקוד,  אהבתי  ואני  לרקוד  אהב  הוא 
   אתאהב בי ואני התאהבתי בו. 

וחצי. ויוסף היה בן תשע עשרה  היו    א ל  ,אבל לא יצאנו ככה מיד. הכל היה נקי, אהבה נקייה  אני הייתי בת שש עשרה וחצי 
 בא לבקש את ידי מאחי.    וד שלועד שדנשיקות ולא כלום, 

נדוניה, אני רוצה  הכנדוניה, אח שלי אמר, אחותי בת שש עשרה, זאת  בעדי  יקבלו ו שאל את אחי מההם נפגשו בבית קפה ודוד
ולא תתחתן ידע שאשתו הוציאה אותי מבית הספר.  . שהיא תלמד  לא  נ  הוא  וחמי אמרו,  קח אותה כמו שהיא  י דוד של בעלי 

 . לכל דבר  גרו איתנו בהמשך והפכו להיות משפחתי חמי וחמתי   וכך עשו. ל וונעשה בשבילה הכ
 בבית של אימא שלי בתוניס.   1950לדצמבר   20-התחתנו כשהייתי בת שמונה עשרה וחצי ב 



 

 בפטיו של השכנים. רק את החינה עשינו  שוב הייתה זאת גיסתי שאמרה לי, תתחתני בבית, מספיק לך. 
 אחרי החתונה עברנו בעלי ואני לביתה של חמתי, שכן הוא היה הבן היחיד שעדייו לא עזב את הבית.  

   נולד בני, דוד. . שנתיים אחרי שרינה נולדה רינהלבעלי הייתה חנות נעליים ואני עבדתי בכלבו עד שנולדה ביתי הראשונה  
ו  , ביחד   עלינו  .1955לארץ עלינו בדצמבר   ,  ת הייתה עלייה מטעמים אידיאליסטים. זא תי וחמ בעלי ואני, שני ילדנו, אימי, חמי 

ובכל  .  מימי תנועת הנוער וכן בשנים ההם הדיבור על עלייה לישראל נהיה רווח יותר בקרב היהודים בתוניס  ציונית כאמור  הייתי  
 שעלתה לישראל, השאר היגרו לצרפת. י  י הייתי היחידה מאח ,זאת

 נייה למרסיי ואחרי שבועיים במרסיי עלינו על אנייה שלקחה אותנו לישראל. שטנו בא  עלינו בעזרת הסוכנות היהודית.
 

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

 ):ות הבאיםלדור
 

 .  הגענו לנמל חיפה. בנמל חיפה חיכה לנו אחיו של בעלי שגר במושב פתחיה, ליד רמלה. גרנו בפתחיה תשעה חודשים
 יופי, בוא לעבוד מחר.    ,אחד אמר לו, יוסף אתה בישראל   ס.מכרים מתונילבקר בעלי נסע ליפו  יום אחד 

שלאחריו הוא התחיל לעבוד. הוא עבד אצל שני אשכנזים, בורשטיין ועוד אחד.  באנו יום למחרת היה זה יום שישי וכבר בראשון 
   הם מאוד אהבו את בעלי, היו אנשים טובים. 

עד היום.   אני גרהבבית זה  בית אחר ביפו, הפעם ברחוב עזה,  ואחרי חמש שנים עברנו ל תחילה גרנו בבית ליד שוק הפשפשים 
 .  ילדים שמונהאימי, חמי וחמתי וכאן גדלתי    כולנו, אני ובעלי,ו נ בבית הזה גר שנים.   57אני בבית הזה 

 נפשות בבית, זה היה בית שמח.   13היינו 
ה של אחת  תמצער מאוד שבו נפטר אחד מבני. היה זה מספר ימים לפני חתונ עקרה אירו   . לצערי הרב,נולדו לי שמונה ילדים 

 התאבלנו על ביני, אלי. מבנותיי שאחיה התאום נפטר בתאונת דרכים ובמקום חתונה 
 . נפטר בעלי מסרטן ריאותשנות נישואים,  62, אחרי רו לפני עש

שערכנו    ה שנות נישואים, שסגרה מעגל עם החתונה הצנוע 50מספר שנים לפני פטירתו של בעלי הספקנו לחגוג חתונת זהב, 
 כשהיינו צעירים.  

לשבת בבית קפה. שאלתי את ביתי, למה   נלך לקחו אותי לספר ואמרו לי ש  חום,בצבע  ביתי תפרה לי שמלה יפה מקטיפה
באוטו,  ואת בעלי  יפה. החתן שלי לקח אותי   שתהיילהתלבש ככה לבית קפה, זה לא מוגזם? היא אמרה, אימא, אנחנו רוצים 

עם   גע. יוסף ואני ירדנום יודעים מה תרדו איתי לר יש לי חבר שרוצה לדבר איתי, את , עצר את האוטו בבת ים במצבה, אמר 
 היה טוב.   באמת  , מושקעת  חתונת זהב ים הנכדים, הכלות והחתנים, עשו לנו, פתאום אני רואה את כל הילדשלנו החתן

 שמחה להיות כאן בארץ שלי. ואני    בלי עין הרע  ,נכדים ונינים ו יש לי היום שבעה ילדים 
 
 

 

 פירוט תמונות נלוות לעדות, על פי מספר: 

 , תוניס. 1948שנת   16.5תמונה עליונה: ז'קלין אחרי האירוסים בגיל ,  01
 , תוניס. 1950שנת  18.5תמונה תחתונה: ז'קלין אחרי החתונה    

 , תוניס.  20.12.1950תמונה הגדולה: ז'קלין ויוסף ביום חתונתם  02
 תמונה הקטנה: יוסף כאדם מבוגר. ישראל. 

 , תוניס.  1950חתונתה בבית אימה.  ז'קלין בתמונת מראה ביום שבעה ברכות אחרי 03
 , תוניס. 1950ז'קלין ויוסף זמן קצר אחרי חתונתם. סביבות  04
 עיר נמל בתוניס.  -ז'קלין עם גיסה וגיסתה בביזר  05
 , תוניס. 1951ז'קלין ויוסף הולכים עם רינה בעגלה. סביבות  06
 . תוניס . 'קלין ויוסף עם בנות משפחתו של יוסףז 07



 

 ז'קלין וגיסותיה ביפו.  08
ין לשמאל: חמותה של ז'קלין, נינה, יוסף, בנה של אחות של יוסף, אחותו של יוסף, תרז, בן נוסף  מימ 09

 של תרז וז'קלין. 
מימין לשמאל: אלן בת משפחתו של יוסף עם בתה, חנה וז'קלין בהריון עם התאומים, למטה דוד ורינה   10

 , יפו. 1956בפורים, סביבות 
 , ז'קלין ואחיה של ג'קלין, ג'יל.  גיזלה ין,  מימין לשמאל: שורה עליונה: אמא של ז'קל  11

 שורה אמצעית: חמותה של ז'קלין, נינה עם אברהם על הידיים, אחותה של נינה, מאיה ורינה.  
 שורה תחתונה: ילדיה של ז'קלין: דוד, אלי ומלכה. 

 ז'קלין עם ילדיה בפורים. מימין לשמאל: שורה עליונה: מלכה, דוד וז'קלין.   12
 תחתונה: אלי ומשה. יפו. שורה 

 הילדים בחוף הים. מימין לשמאל: שורה עליונה: דוד, אברהם ורינה.   13
 , ישראל. 1963שורה תחתונה: משה, מלכה ואלי. סביבות 

 , יפו. 1970מוריס אחיה של ז'קלין רוקד עם חמותה, נינה, בחצר ביתה של ז'קלין. סביבות  14
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