
  

  

  

  



  :קורותיך לפני המלחמה

אני הייתי האחות הבכורה מבין  . בגבס בתוניסיה 1937שמי רחל סרוסי נולדתי בפורים בשנת 

  .חמישה אחיות ואח אחד שנולדו להוריי יוסף ובחריה חדד

אימי ילדה שלושה ילדים שנפטרו בגיל צעיר פחות משנה בגלל חיידק ועוני ובגלל שלא היה לנו איך 

התגררנו בגבס שבתוניסיה בחדר קטן כל האחים והוריי והיינו משפחה ענייה בלי חשמל  .לטפל בהם

  .ובלי מים ובלי הרבה אוכל

למדנו כל האחים בבית ספר צרפתי במהלך  . אבי עבד בתור סנדלר בחנות שהשכיר ואמי טיפלה בנו 

ללמוד עברית הייתי  אהבתי. ס שהאמריקאים הקימו ושם למדנו עברית"היום ובזמן הפנוי הלכנו למתנ

  .קוראת ספרים ומשקיעה בזה המון

  :קורותיך בזמן המלחמה

הגרמנים הגיעו לרב של גבס ואמרו לו שיביא כמות גדולה  , 4כשפרצה המלחמה הייתי קטנה  בת 

ובמהלך התפילה הרב התחיל לבכות וסיפר על הגזרות ואספו . של זהב אם לא יהרגו את כל היהודים

  .םזהב ונתנו לגרמני

אבא היה עובד כל יום מהבוקר עד הלילה בעבודות שהעבידו אותו ויום אחד הוא החליט שנמאס לו 

בחמרה היינו בטוחים . ועברנו עם השכן בכרכרה לחמרה שבתוניסיה ושם שהיינו עד סוף המלחמה

  .בגלל ששם גרו ערבים  ושכרנו מהם חדר

  :סוף המלחמה

בגלל שלא היה לנו כסף להשכיר וגם בגלל שהערבים איך שנגמרה המלחמה נסענו חזרה לגבס גם 

רק שמענו שהפילו את . בגבס חזרתי ללמוד בבית הספר  והכל המשיך כרגיל. שם היו מסוכנים

  .הנאצים

שמענו . לעברית בבית ספר אבא חזר לעבוד בסנדלריה ואנחנו גדלנו ואני התחלתי לעבוד בתור מורה

ם שהיינו חודש בגלל שאחותי חלתה  ס למרסל וששיש עלייה לארץ ונסענו באוטובוס מגב

  .וכשהבריאה עלינו על האונייה נגבה לארץ ישראל

האונייה וגם תנאי הים היו  ההפלגה הייתה קשה לא היה הרבה אוכל והתנאים היו קשים גם בתוך

כי היו לנו כנים " ריסוס"איך שירדנו מהאונייה עשו לנו  .קשים במשך שבוע עד שהגעתם לארץ

 .ואנחנו ביקשנו להגיע לבאר שבע כי שמענו עליה מהשכנים שלנו מגבס. ידקים וזה עשה לנו טובוחי

  .הגענו לבאר שבע למעברה חצרים

  :חיי בארץ

 17כבר הייתי ב .ל היה חדש יותר טוב מגבס וקיבלנו תלושים לקנות אוכל וקיבלנו צריף עם מיטות הכ

הלכתי עם חברה שהייתי שכנה שלי לעירייה של  . מאחר והייתי דתייה לא התגייסתי ואחי כן התגייס

  .הלכנו צריף צריף ובדקנו כמה ילדים יש והעירייה אישרה לנו ופתחנו גן. באר שבע בשביל לפתוח גן

אח של אבי היה בפעולת .  התחתנתי עם בן דוד שלי הבן של אח של אבא שלי' 60בשנת   23ובגיל 

  .כראמה שמו היה יונה סרוסי ושם הוא נהרג

בעלי היה חייט אבל לא היה לו . 'שנים במעברה חצרים ולאחר מכן העבירו אותנו לשכונה ד 7נשארנו 

 1966בת ראשונה ולאחר מכן  1962נולדו לנו בשנת .כסף כל הכסף אני הכנסתי מהגן שעבדתי בו

  .נולד הבן האחרון 1978ה על שם אח של בעלי ובנולד יונ 1970נולד הבן ב
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