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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

רוב .הוריי היו אנשים דתיים .הייתי הבת הבכורה לאחות בטי לביא .נינט וויקטור לביאהורים ליזל לביא 'בשם גבתוניס נולדתי 

א ואבא נסעו לבנגאזי אמ. בשכונה יהודית דודתי אצל סבי וסבתי ועוד שני דודים בבית ישן בתוניסאחותי וילדותי גרתי עם 

ואחותי ואני  אליו נסעו אבא ואמא. כמו המשביר, גדולה מאד הייתה לו חנות. שם גר סבא והוא היה איש עשיר מאוד. שבלוב

  . הדודה למעשה גידלה אותנו. נשארנו אצל הסבא וסבתא עם הדודה

  

זה היה בית . הדבר הטוב הוא שהדודה רשמה אותי לגן מעולה ששם למדו רק אנשים מאוד עשירים. לא הייתה הרבה ילדות

 הגן. יותר משאר בני גילי, תמיד הייתי ילדה מאוד מוכשרת. 'למדתי שם וסיימתי גן ואחרי זה לקחו אותי לכיתה א. ספר איטלקי

הם היו . 'וכבר סיימתי כיתה א 7הייתי אז רק בת . מלוב 1939טמבר רו בספחזאמא ואבא שלי . ב-כמו כיתה א ברמההיה 

  .זיאלבנג, בערך שבועיים ונסעו בחזרה ללוב, איתנו מעט מאד זמן

  

לומדים עד  היינוכי  פנוי לא היה הרבה זמן במהלך השבוע. בשבתות היינו יוצאים החוצה. כל האנשים סביבנו היו יהודים

השכונתי היה בית  לרב. בערב חזרתי לבית של סבתא. כדי ללמוד תורה 'חדר'רי זה היינו הולכים לספר ואחהריים בבית ההצ

  . ללימוד תורה ושם למדתי חדר מביתו הקצה הוא. ענק

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , בדויזהות בדויה ושם במסתור 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 

  

מיד אחרי שהם עזבו הגבולות . נכנסה להיריון וילדה בת ואחרי הלידה הם שבו ללוב אמא, לתוניס כשההורים חזרו הביתה

ידענו שיש מלחמה בעולם ושיש בעיות עם  . והגרמנים היו בכל מקום 1939כבר הייתה שנת . נסגרו בכל מקום בגלל הגרמנים

  . היינו מאוד מודאגים ומפוחדיםאמנם הגרמנים עדיין לא הגיעו לתוניס אך . היהודים ושלוקחים אותם ממקום למקום

  

. כלום, לא השאירו שום דבר, הם לקחו כל מה שהיה בחנויות. בוקר אחד קמנו והעיר הייתה מלאה בגרמניםאני זוכרת ש

היו מעירים אותי באמצע הלילה . "השוק העירוני"זה היה נקרא . במרכז העיר של תוניס היו חנויות מפוארות. מרעב מתואנשים 

היינו הולכים קילומטרים רבים ולרוב  .כדי לקחת קצת אוכלהעירוני עד השוק  מהבית של סבתאעם כמה שכנות כדי ללכת 

  .זה מה שיכלו לתת לי. אם היה לי הרבה מזל הייתי חוזרת עם חתיכת סבון או עם בקבוק שמן .הייתי חוזרת בלי כלום

כל . לנו כל העור מהידיים התקלף. לא התרחצנו וקיבלנו מחלות עור. סבון אבל הכי חסר לנו. שום דבר. לא היה כלום לאכול

נו צריכות היי. חלינו במחלות עור קשותשבגלל המחסור בסבון אחותי זה השפיע בעיקר עליי ועל . הבגדים היו מלאים בכינים

שים לנו חיטוי לגוף עם חומר היה שם בית מרחץ ששם היינו עושים דוש והיו עו. סבה של הערביםעד לק, ללכת מאוד רחוק

  . כדי להרוג את הכינים חיטוי

  

תו מהפגזות של אנשים מ. הם כל הזמן הפגיזו את תוניס. הייתה עם הגרמנים אלא עם האמריקאיםלא המלחמה הרגשנו ש

אני לא יודעת . )Majestic Hotel( יסטיק הוטל'ו לו מגאבעיר החדשה של תוניס היה בניין שקר. הגרמנים לא של, האמריקאים

האמריקאים ניסו להפציץ את . הגרמנים וכל המפקדה הגרמניתהקצינים בית מלון אבל שם היו מרוכזים כל  זה אם אכן היה

נו בבית מאוד ישן ובאזור מרוחק המזל שלנו הוא שגר. הפצצות נפלו על בתים של אנשים והרבה נהגו. המקום ולא הצליחו

  .תנואז לא הפציצו או, למפקדה הגרמנית

  

. בגלל ההפצצות של האמריקאים כל הזמןללכת לשום מקום כי יש אזעקות היה אי אפשר . היינו בבית כל הזמןבזמן המלחמה 

הם נתנו  השתקעו בתוניסאחרי שהגרמנים  . לאן לברוח ולא היהאין מקלטים . רוב שעות היום כיסא בבית יושבים עלהיינו 

סבתא  .לא היינו אוכלות את זה בבוקר וגם לא בצהריים .זה היה עם כרטיסי מזון. היום גרם לחם לכל 100ה היהודית ילאוכלוסי



 

נניח שהיינו . הגרמנים היו בכל מקום .לא היה לאן לברוח, לא היה מה לאכול. י שנוכל לישוןהעדיפה לתת לנו את זה בערב כד

היא גידלה ( ולא יכלה לעזוב את תוניס עבדה היאי הדודה לא יכלה לעזוב כ אבל ,לדודים שלייכולים לברוח לאיזו עיר קטנה 

. הם הביאו איתם כמה שוקולדים וזהולתוניס כשהגיעו . ההורים לא שלחו אף פעם כסף לדודה). אותנו ותמכה בנו כל הילדות

. עלייםהיא עבדה בבית חרושת לנ ומאוחר יותר, בהתחלה עבדה אצל עורך דין ערבי. הדודה עבדה גם כשהגרמנים היו בתוניס

  .עד קצת לפני שעלינו לארץ. אפילו אחרי סוף המלחמה היא עבדה שם

  

גם הסבא . כשהגרמנים רצו להיכנס לבנגאזי כל הבריטים ברחו למצרים ואבא שלי איתם. בבנגאזי בזמן הזה היו ההורים

רוח עם אמא אבל הוא תכנן לב. עם ילד קטן אבא עזב את אמא. והדודים נסעו איתם למצרים  כי הגרמנים לא הגיעו לשם עדיין

יצא אוטובוס של גברים למצרים ואבא עלה עליו והשאיר את  בינתיים כבר אבלולברוח ביחד כננו לקנות אוטו הם ת. לא היה זמן

  . אמא בבנגאזי

  

ספרת שהחנות של אימי מ. הערבים לקחו ממנו הכל. הם היו מאוד עשירים. לסבא היתה בבנגאזי חנות ענקית כמו המשביר

הם הביאו משאיות . הערבים רוקנו אותה בלילה או שניים. סבא הייתה כל כך גדולה שהיו צריכים חודשיים כדי לרוקן אותה

  . זה קרה כשנכנסו הגרמנים לבנגאזי ואבא ברח למצרים.  לא השאירו כלום. ורוקנו הכל

  

. יהודים מהקהילה היהודית 100הם יהרגו  מהעיר לא יוצאים אם עד מחר בבוקר האנשים: הגרמנים הוציאו כרוזים בכל העיר

) Modena( סבתא ברחה עם אמא שלי למודנהואחריוגם סבא ברח . לא ראינו ולא ידענו על זה אלא רק מהסיפורים אחרי זה

ליני והיטלר גרו שם עד שמוסוה מאד טובה והם יחדר בדירה של אישה איטלקי נתנו להן, הצלב האדום טיפל בהן שם. באיטליה

קיבלה כל כך  אמא. )Bergen-Belsen( כשהם נפרדו הביאו הגרמנים משאיות והעבירו את כל הבריטים לברגן בלזן. נפרדו

היא שמה הכל בארגז ואמרה . היא חסכה את הכסף כדי לתת מתנות למשפחה לכשתגיע .מעט כסף מהצלב האדום כדי לאכול

  . "הם שלך, אם לא, רי לי את הדבריםאם אני חוזרת חיה תשמ:"האיטלקייה לאישה

  

בלילות היו אזעקות ולא היו לנו  .לא היה אוכל ולא היה בית ספר. היו לנו מלא בעיות .לא הלכנו לשום מקום, אנחנו היינו בתוניס

זה . יןנו בכניסה של הבניכשהייתה אזעקה הדודה לקחה אותנו מהר ושמה אות. היינו ישנים עם הבגדים ועם הנעליים. מקלטים

  . יא יכלה לעשותכל מה שה

  

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

  

לבקש לקונסוליה ו החליטה ללכתהדודה . עלינו בגלל ההפגזותוהייתה סכנה שהואייפול היה מאד ישן  שבו התגוררנו הבית

 בקונסוליה ענו. אחראית עלינואמרה שיש לה שני ילדים שההורים שלהם לא בארץ ולכן היא ההיא . שיעבירו אותנו לבית אחר

היא אכן הלכה לשם והדירה . אם היא מתאימה לך קחי אותה. לה שיש בתוניס תחנה ליד שפת הים ולידה דירה בשבילנו

אחרי המלחמה כבר גרנו בבית . אבל אני ואחותי חזרנו ללמוד בתוניס. ו גרנו ועברנו לשםהייתה יותר טובה מאשר הבית שב

  . בבית הקודם בגלל מצבוייתכן שאף אחד כבר לא גר . החדש

  

כשהאמריקאים והאנגלים . אחרי שנגמרה המלחמה אבא ידע שבמצרים אין גרמנים והוא חזר למצרים והתגייס לצבא הבריטי

  . לא היה לו בית והוא שהה במחנה יחד עם כל החיילים. דבר ראשון הוא חיפש אותנו. כנס איתםנכנסו לתוניס הוא נ

  

באותו זמן הגרמנים התקרבו למצרים . כשאבא שלי הגיע למצרים הוא היה במחנה של פליטים והממשלה הבריטית ידעה זאת

אבי וסבי היו בהודו . שהייתה אז גם תחת בריטניהוהבריטים לא רצו שהם יפגעו בהם אז הם הבריחו את כל הפליטים להודו 

  .כך קרה שאבא שלי חזר לתוניס בתור חייל בריטי. שנה וארבעה חודשים

  

תגייס לצבא הוא היה בריטי ולכן היה חייב לה! במדים. לתוניסיה ואבי איתם 1942בנובמבר נכנסו האנגלים והאמריקאים 

. זה היה ביום שישי בערב. יום או יומיים כדי לחפש אותנו הוא רוצה חופשהום שיש לו פה משפחה ינהוא אמר לקצי. הבריטי

השכן אמר לו . הוא הלך לבניין ליד ושם מישהו אמר לו שהדיירים עזבו. הישן הוא דפק בדלת וכבר לא היה אף אחד בבניין



 

הגיע לכתובת החדשה והוא שלח אבא . חיים וכולם בסדר הוא אמר לו שאנחנו. ורבים מתו בהפצצותשאנחנו כבר לא גרים פה 

 אני זוכרת. הדוד הכין את המשפחה לבואו של אבי.בגלל המדים אבאוכמעט לא זיהה את  יצא  הדוד. מישהו שיקרא לדוד

. הוא נכנס וראיתי חייל בריטי. אני לא זוכרת מה בדיוק היה באותו זמן. קראו לי ואמרו לי שההורים שלי יכולים לחזור בכל יוםש

זה נמחק . כשראיתי אותם בפעם האחרונה אבל אני לא זוכרת אותם 7הייתי בת . אני לא מכירה את אבא שלי וגם לא את אמא

  . ל אישה שהיא אמא שלי והייתי מאמינהיכלו להגיד לי על כ. לחלוטין מהראש

  

הוא חיפש את אמא שלי והגיע .  הוא הלך לקונסוליה הבריטית. כשאבא הגיע לתוניס אנחנו עדיין גרנו אצל סבא וסבתא

הוא קיבל . הוא ביקש מהקונסוליה בית לאשתו ולילדיו. אמא לא הצליחה לקום מרוב התרגשות. שם אימי שהתה, ירי'לאלג

המדינה זרקה אותו . רופא פאשיסט איטלקי בדירה גר. לא רחוק מהממשלה של תוניס, הכי יפה שיש בתוניס דירה במקום

זו הייתה דירה ענקית . תנה אותו לאבא שלינהממשלה הצרפתית זרקה אותו מהדירה ו. כנראהמישהו הלשין עליו, מתוניס

  .גרתי שם עם אמא ואבא. האוכל ובחדרי שינה הדיירים הקודמים השאירו רק רהיטים בודדים בחדר. ובמיקום מעולה

  

היה חוק . זי לתוניסאלירות שסבא נתן לה כדי לנסוע מבנג 100בעזרת  1946לתוניס בערב בדיקת חמץ בשנת  האמא הגיע

גרנו בדירה פחות  . זי ולא לתוניסאשהגרמנים צריכים להחזיר את הפליטים למקום ממנו לקחו אותם ולכן החזירו אותה לבנג

ה מדינת ישראל במאי והתחילו מהארץ לשלוח נציגים לבתי כנסת ולבקש מאנשים יהודים לעלות מבדיוק ק. שלוש שניםמ

אם . הוא לא קנה כלום. לארץ לקנות אדמות לכל הילדים 1934סבא שלח אותו בשנת . אבא ידע עברית פרפקט, א"ד. לארץ

כל מה שאני מספרת זה דברים שאמא סיפרה לחברות שלה . עשיר סבא היה איש מאוד. היום כולם היו מיליונרים ,היה קונה

  . מבוגריםעם רק . בתוניס לא מדברים עם ילדים. ולא לי

  

שאנחנו עוזבים . הבנתי שמשהו קורה פה. הו מתבשל בביתשכשאבא התחיל לדבר עם אמא על ארץ ישראל אני הרגשתי שמ

אני מכירה את ירושלים . אני לא מכירה את פלסטין. רפסת האבן ובוכהבלילה הייתי יושבת על מ. את תוניס והולכים לפלסטין

לא רציתי לבוא לפלסטין . בתוניס אסור לבנות ללמוד גמרא. אסור היה לי ללמוד מעבר לזה. גמראהך כי למדתי עד "מהתנ

  !תלמידות 40קיבלתי שם פרס הצטיינות מתוך . את הלימודים לסייםבגלל שרציתי קודם כל 

  

בגלל  אבל בגלל שבתי הספר היו סגורים כמעט שנתיים. מאוד ללמוד ולהיות עורכת דין רציתישאני אלמד ואני אבא רצה 

וזה  12עברתי את גיל . מי שרוצה ללמוד משפטים חייב ללמוד לטינית ויוונית. איחרתי את הגיל שבוא אפשר ללמוד ,המלחמה

כ לנסוע "רציתי רק ללמוד ואח. ליאנס וקיבתי שם תעודת הצטיינותרשמתי לאאז נ. ולא רצו לקבל אותי מידיכבר היה מאוחר 

בדרך לארץ עצרנו . אף אחד לא קיים שום דבר. אבא אמר שהוא נשבע בסבא שלו שאני אלמד. אבל אבא לא הסכים, לפלסטין

הייתי מטפלת . הכל אני יכולה לעשות. אני יכולה לעבוד יותר טוב מאם. ולא נתתי לאמא לעבוד יום אחדלתקופה קצרה  מרסייב

רציתי לקחת את . עבודות שונות בבית ניקיתי את הבית ועשיתי, תי בתינוקטיפל. במשפחה שאם המשפחה הייתה מאוד חולה

  .יה חדשה ומצוחצחתינא, ייה גלילהנעלינו על הא. יה לפלסטיןניחיכינו במרסיי לא. התינוק איתנו לארץ אבל אמא לא הסכימה

  

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

  

תוניס היא עיר מאד גדולה . היינו המשפחה הראשונה והיחידה שיצאה מתוניס בזמן הזה. עלינו לארץ 1948ברביעי לנובמבר 

להגיע  –אבל בערים הקטנות גרו אנשים מאוד דתיים והם רצו רק דבר אחד . והחיים בה כל כך יפים ואין כפייה דתית

  . זבים את תוניסמתוניס עצמה אף אחד לא ידע שאנחנו עו. לירושלים

  

שם שינו לי את השם . אנחנו ידענו רק שירים בעברית. רק אבא ידע עברית. הגענו לחיפה ואבא ניגש לסוכנות ורשם אותנו

. חודש שםהיינו . לקחו אותנו לפרדס חנה. הוא אמר לי בצרפתית מהיום שמך יעל. האיש מהסוכנות שינה לי את השם. ליעל

אחרי כמה ימים היה גשם נוראי וכל האוהל התמלא . עכשיו נובמבר וחם. ה מדינה משוגעת זאתלא הבנתי איז. היה חם נורא

. רושליםילעבור אחרי קצת זמן אבא אמר שהוא רוצה ל. פינה קיבלה בהאבא ביקש בית וקיבל חדר גדול וכל משפחה . מים

בא גייס א. א רכב רק עם משפחה אחתאמרו שלא יכולים להוצי. יש שם מלחמה אבל הוא התעקשו שזה מסוכן כי אמרו ל

  .לקח לנו יום שלם להגיע ועשינו עצירה בתל אביב. מילא רכב לירושלים אנשים דתיים שהגיעו מהערים סביב תוניס וכך



 

  

גרנו בבקה והדודה הלכה ללשכה לחפש עבודה ונתנו לה לעבוד בבית .רק אני עבדתי. לא נתתי לאמא לעבוד גם בחיפה

אני ואחותי . הדודה הייתה מסדרת את המיטות ומנקה את החדרים בבית ההבראה בקטמון. ן המלחמההבראה לחיילים בזמ

. התחלתי לעבוד שם גם. היא הסכימההדודה שאלה את אמא אם היא רוצה שאני אעבוד גם ו. היינו בית עם אמא ואחי הקטן

  .  מ ועדיין יצאנו לעבודה"ס 40היה חורף אחד שהשלג הגיע ל

  

הקצינים אמרו לי כל הזמן ללכת ללמוד . 16הייתי אז רק בת , בבית ההבראה ראו שזה לא מקום בשביל נערה כל הקצינים

הקצינים רצו שאני אעבוד בהגשת אוכל ולא . אבא לא עבד ובבית חייבים לאכול. אבל לא היה איך. ושזה לא מקום בשבילי

הם ניסו לשכנע אותי כי הם . היה צריך גם לעבוד במשמרת ערב ואבא לא נתן לי לצאת החוצה בחשכהבהגשה בניקיון אבל 

. לא היה זמן לאכול וירדתי המון במשקל. שטפתי כלים. אז עברתי למטבח. אמרו שאם אני לא אעבוד בהגשה אני ארד למטבח

. ההורים ידעוהלכתי איתה בלי ש. ת ספר ללבורנטיםנלך לממליא לבי. הייתה לי חברה בירושלים והיא אמרה לי שנלך ללמוד

אמרתי שבחיים אין לי אומץ לבקש סכום כזה . לא כולל הספרים והוצאות נלוותלירות לחודש שכר לימוד  10 ביקשו מאיתנו

לת כמה עולה ללמוד הנהלבדוק אמרתי שאני אנסה . היא הייתה בת יחידה. אביה שילם על הלימודים, היא נרשמה. מההורים

  . ליד קולנוע ציון, בן יהודההלכתי ל. כי הייתי מצטיינת בחשבוןחשבונות 

  

. לירות בחודש שכר לימוד ועוד חצי לירה בחודש למכונת כתיבה 4אמרו לי שזה . בבית ספר נפחא לומדים הנהלת חשבונות

אבא . ת יפה כדי להתחתןהיא תמיד אמרה שבחורה לא צריכה ללמוד אלא רק להיו. הלכתי לשאול את אבא בלי שאמא תדע

התחלתי . ללכלא נגעתי בכסף ב. תמיד הבאתי את הכסף במעטפה סגורה. הסכים שאלמד כי הייתי המפרנסת של המשפחה

לפני סוף השנה המנהל קרא לי . סיימתי לעבוד בארבע והתחלתי ללמוד עד הערב. עבודהנות במקביל לללמוד הנהלת חשבו

בדתי אצלו שבועיים ואחרי שבועיים המנהל קרא לי ושאל אותי אם אני עהלכתי אליו ו. דין ואמר לי שמחפשים עבודה אצל עורך

אמרתי לו שאני עוד לא סיימתי את המבחנים והוא ענה שזה לא חשוב ושאני . רוצה לעבוד במשרד של קבלנים בתור פקידה

אמרתי שלפני שאנחנו מתחילים אני צריכה  .כרמי- לחברה קראו ויסוצקי. והיו שם שני בוסיםהלכתי . אקבל תעודה כמו כולם

הוא אמר שזה לא בעיה ושהוא . אני יודעת רק לדבר ולא לקרוא ולכתוב. רק צרפתית ואנגלית, להגיד שאני לא יודעת עברית

ם עד עבדתי אצל. התעלפתי מרוב התרגשותהוא שאל אם אני יכולה להתחיל מחר בבוקר וכמעט . יתקן לי את השגיאות

  .מיםאנשים מקסי. כמעט חמש שנים עבדתי איתם. נולד, הכורבני , שמשה

  

המוכר אמר לי . כל יום אחרי העבודה הייתי מסתכלת על ספר של רנואר. ויסוצקי הייתה חנות ספרים-ליד המשרד של כרמי

י מספיק כסף אמרתי שאני אחסוך כל אגורה ורק כשיהיה ל. אבל לא הסכמתי .כסף אני אתן לו יקלקחת אותו וכשיהיה לי מספ

הספרים זה . עניין אותי האוכללא . פרוטות לפלאפל 5אמא הייתה נותנת לי . וכך אכן היה. אני אגיע לקנות את הספר ולא לפני

  . לא הייתה ילדות ולא היו חיים קלים אבל צריך לשכוח ולהמשיך הלאה . האוכל שלי
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