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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

, הילדות שלי הייתה נהדרת .1944בשנת , קצת לפני שהמלחמה נגמרה' עליתי לכיתה א, אני הייתי קטנה כשפרצה המלחמה

  . החיים שלי היו ורודים
הורידו לה את מכן מכיוון שבעבר לא היה ניתן ללדת בניתוח קיסרי אמא שלי ילדה אותי ומיד לאחר . אני בת יחידה, אין לי אחים

היינו . הוא היה הולך לבית כנסת רק בשבתות ובחגים, אבא שלי היה פחות, יה מאמינה מאודימי הייתה אישה דתא. הרחם

, אחרי שסבתא וסבא שלי מתו מהתקף לב. למשל בפורים היינו מתחפשים ובפסח ליל הסדר, חוגגים את כל החגים היהודים
לקחתי אותו , בגלל שאימא נפטרה הרב אמר לי להתחתן עם בעלי .ות חגגנו את החגיםפח, אחרי ששמעו שדוד שלי מת באושוויץ

  .בעלי היה קמצן גדול. ללא אהבה
חוזרת להכין אוכל ולאחר מכן הייתה הולכת , הולכת לבית כנסת להדליק נרות ולנשק מזוזה, בבקרים אימא הייתה קמה מוקדם

יום שגרתי הוא שאחרי הסידורים של . י הייתה צריכה להיות לפעמים בחנותאמא של, כיוון שאבא היה גם נהג. לחנות של אבא
  .ואז אבא היה בא לקחת אותנו לקולנוע בעיר, אמא בבוקר היא הייתה יושבת בבית קפה

חלקן , תו ונסענו לכל מיני עיירות בתוניסיהחלק מהנסיעות שלו הוא לקח אותי אב, התפקיד של אבא היה נהג של אנשים עשירים

זו אחת הסיבות שאני אוהבת את הצבע , אני יכולה לומר שתוניסיה היא ארץ יפיפה וירוקה. ועוד' קראדי', 'מארסה': ירות נופשעי
, לוהכמהיה לה , חשוב לומר שיחסים עם ארצות שונות היה מאוד חשוב לתוניסיה. ירוק וגם הלבוש שלי בהתאם לצבע רוב הזמן

  . נפט אבל רק לא, תפוזים, ענבים, זיתים כמו
, זיכרון שיש לי מתחילת בית ספר היסודי היה שכאשר אימא הביאה את תעודת הזהות שלי על מנת להירשם לבית הספר

אמא שלי . המנהלת הסתכלה בתעודה ואמרה שיש לי חודש איחור בתאריך הלידה ולכן היא לא יכולה לקבל אותי לבית הספר
ברגע ששמעתי שאני לא יוכל . מישמעתי את כל מה שהמנהלת אמרה לא ואני, דיברה צרפתית ואבא דיבר ערבית טוניסאית

מא שלי יוא, "?היא חולה, מה קרה לה: "שמעתי את המנהלת שואלת את אמא שלי. התגלגלתי בחולות, יצאתי החוצה, להתקבל
ושאר בתי הספר היו , היו לי שם חברים, רציתי מאוד להתקבל לבית הספר". היא שמעה שאת לא יכולה לקבל אותה: "ענתה לה

. באופן תקין וכמו שצריך' בסופו של דבר המנהלת הסכימה לקבל אותי בתנאי שאני אעבור את כיתה א. רחוקים ממקום מגוריי
  .נכנסתי ללימודים עברתי את הכיתות כמו שצריך וסיימתי את הלימודים, ואכן

. עד גיל תיכון, ערבית ספרותית למדנו בבית ספר יסודי. קיתמשם למדנו איטל, בתוניס היינו רואים בטלוויזיה תכניות איטלקיות
ערבית , ערבית תוניסאית, ערבית, אנגלית, צרפתית, איטלקית, עברית: שפות 8אני יודעת . סיימתי תיכון עם בגרות בצרפתית

  .ערבית מרוקאית, טריפוליטאית
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
 ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  
להקה , ועם סבי מוזיקאי והייתה לו להקה יחד עם אבי הוא היה .בערביתוכליפה  בצרפתיתקראו אלפונסו  ,אח של אבא, לדוד שלי

, במהלך המלחמה החליט כי הוא נוסע לצרפת לתקופה בת שמונה ימים. הרבה שבתוניסי'ולה בעיר היהודית גשנחשבה מאוד גד
לצאת הרבה הוא לא הרבות . שם הוא היה אצל חברה צרפתייה שלו. בכדי להקליט ולייצר דיסקים ומיד לאחר מכן לחזור לתוניס

. והם לקחו אותו למחנה ההשמדה באושוויץ, הלשין עליו למשטרה ולגרמנים, אבל באחת הפעמים שיצא ערבי ראה אותו, מהבית
לאחר תקופה לא ארוכה נודע . אך דבר לא עזר, אבא שלי עשה חיפושים ושלח מכתבים לצלב האדום בשביל למצוא את אח שלו

לטענתם ההורים היו , אבל מבחינת דת זה לא היה אפשרי, בא ניסה לעשות לו ספר תורהא. לנו ששרפו את דוד שלי באושוויץ
  .תמונה של דוד שלי נמצאת ביד ושם, כיום. צריכים לעשות ספר תורה עבור בנם

והם נפטרו זמן קצר לאחר מכן משברון לב על , כששמעו את הבשורה המרהקף לב קיבלו הת, שמאוד אהבתי, סבא וסבתא שלי
  . במזוודה לארץ הבאתי אותו איתי, שנשאר מדוד שלי זה תוף והוא פה תלוי על הקירכל מה . דוד שלי, בנם

ממש עבודת , בלי עבד שם מאוד קשה אבא. את אבא שלי לקחו למחנה עבודה. לא עזבנו לרגע, לאורך כל המלחמה חיינו בתוניס

  .הסיבה למותוגם זו , הוא היה חולה בסוכרת עד היום שנפטר. מאוד והפחד גרם לו לסוכרתפחד הוא , פרך
הם עזרו להחביא , אבל מה שזכור לי הוא שהשכנים האיטלקים היו ממש טובים, לא זוכרת הרבה מהסביבה שלנו בזמן המלחמה

לא של האיטלקים  -רק את של היהודים, שברו את כל החנויות של היהודים בתוניסבא סיפר שא, ףבנוס. יהודים בזמן המלחמה
  .והצרפתים

  .הם שמחו וזרקו סוכריות לעבר התושבים, על סיום המלחמה נודע לנו כאשר ראינו את האמריקאים ברחובות תוניסיה
  

  



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, הביתההשחרור וחזרתך (
  

חשוב , להיאבק בצרפתים על מתן עצמאות לתוניסיה" חביב בורגיבה"ולפני עלייתו לשלטון ניסה  1949בשנת , לאחר המלחמה

. כשלא הצליח להשיג עצמאות התחילה תקופה מאוד אלימה בתוניס, לאחר זמן מה. לציין שהמדיניות שלו לא הייתה אלימה
קצת , הוא היה איש טוב מאוד, עוד לפני שעלה לשלטון. הזהב והרכוש שלהםשברו את הזכוכיות של חנויות היהודים ובזזו את 

. גנב את כל הכסף של התוניסאים" בן עלי. "י שהוא מת בכיתי הרבהל כשנודע. היה לנו טוב, בורגיבה טיפח את תוניסיה. עיוור

ה היה דמות להערצה על ידי הרבה בורגיב. 1987עד  1957הוא עלה לשלטון ב ,לארץ עוד כשבורגיבה היה בשלטון אני עליתי
  . יהודים

אבא שלי לא הרשה לי להיות בתנועה . אני זוכרת שהייתה שמחה גדולה ברחובות העיר, כשהמלחמה נגמרה הייתי בת שש
כל יום במשך שעתיים בערב נסעתי לבית . מעין בית ספר יהודי בו רכשתי את השפה העברית - "אליאנס"אני למדתי ב. יהודית

בילדותי למדתי לעבוד על מכונת דפוס , בנוסף .הייתה לוקחת אותי מהבית לשם וגם מחזירה אותי" אליאנס"מנהלת , זההספר ה
בתוניסיה מאכלים עיקריים  ".גוד מארסיי"ואת ההשכלה התיכונית שלי רכשתי בתיכון שנקרא . ''מרואני''בתיכון פרטי שנקרא 

  .טוניסאי' סנדוויץ, קוסקוס: שאני זוכרת היו

אני . יהודים וערבייה אחת שדודה שלה הייתה עובדת ניקיון בבית הספר, איטלקים, צרפתים: בבית הספר היינו מעורבים
היו , היה חינוך צרפתי של משמעת מאוד ברורה. בבית הספר למדו רק בנות. חברות מאוד טובות, והערבייה היינו כמו אחיות

מי שלא היה שומע לכללים ולנהלים של בית הספר היה . שמבוגר נכנס לאוטובוסכמו לקום כ, מחנכים אותנו על ערכים של כבוד
שאנחנו לבושות בבגדים : כל יום לפני הכניסה לבית הספר המורות היו בודקות אותנו, למשל. מקבל מכות וצביטות מהמורות

  . היינו עומדות בטורים, ממש כמו מסדר בצבא -שהשיער מסודר, שהציפורניים נקיות, ורודים
אבא לא רצה שאלך לעבוד בטענה שזה לא מכובד להיות עם ערבים , כמו כל שאר החברות שלי, כשהייתי בוגרת ומוכנה לעבוד

למרות . הוצאת קבלות, חנות חשמל גדולה ועסקתי אצלו בהנהלת חשבונות, לכן התחלתי לעבוד אצל קאקוב. באותו משרד
  . ה לומר שערבים תוניסאים היו אנשים נהדרים ומנומסיםאני יכול, שאבא לא רצה שנעבוד עם ערבים במשרד

ואחרי שש היה אסור , היו לי בצעירותי הרבה חברים יהודים שהיו עושים מסיבות בין ארבע אחר הצהריים לשש אחר הצהריים
  . מונה וסיסי: אחיות הן היו, היו לי שתי חברות טובות. לא היה דבר כזה, לא היינו יוצאים בלילה כמו פה. לנו להיות מחוץ לבית

ובעלי היה אז  20התחתנתי כשהייתי בת . אבל עם בעלי זה לא היה ככה, הילדות שלי הייתה מאוד יפה, כמו שאמרתי בהתחלה
כמה זמן . המוות שלה שבר לי את הלב, הייתי כל כך מחוברת אליה. 52הייתה רק בת , אמא שלי נפטרה מהתקף לב. 40בן 

הוא לא למד בבית ספר והיה מאוד קמצן , לקחתי את בעלי בלי אהבה. רב שאמר לי להתחתן עם בעלילאחר המוות שלה פניתי ל
  .די בכל דבראבא היה לצמהרגע שהתחתנתי . באופי שלו

חמתי הייתה . וסיפק סחורה לכל החנויות בתוניס כפתורים, הוא מכר צמר. בתוניסיה בעלי היה בעל חנות שהייתה שווה מיליונים

  .במשך שבע שנים גרה איתנו
  

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

 ):לדורות הבאים
  

וות בפנים שהיה אז לבת שלי הגענו לארץ כדי לטפל בעי. 1967לאחר מלחמת ששת הימים ב , בתור תיירים, הגענו לארץ במטוס
היא הייתה בת עשרה חודשים כשהגענו ובאנו במיוחד כדי שבתנו תהיה מטופלת על , הפה שלה היה מסובב לכיוון האוזן -אינס

  . ומשם לארץ, למעשה הגענו מתוניסיה לצרפת, ס ארצה לקחנו מצרפתאת המטו. ידי רופא יהודי שהכרנו מתוניס

בכדי להביא את , בילדהאחרי סיום הטיפול , 1968בעלי חזר לשם בתחילת , מאז שהגענו ארצה אני לא חזרתי יותר לתוניסיה
פה הוא כמו הגודל של  הבית שקיבלנו, תנו לארץל רוב העושר שהיה לנו שם לא בא אאב. שתו וכמה מהדברים שלנואבא שלי וא

ובזמן שלא היה פה אני ושני ילדיי שהינו אצל דודה שלי , שתוחר חודש וחצי בעלי חזר עם אבי ואלא. המטבח שהיה לנו בתוניסיה

אזרחות ישראלית קיבלנו . כל הזמן הזה מאוד התגעגעתי לאבי ובכל הזדמנות נזכרתי באמי זיכרונה לברכה ובוכה הרבה. בלוד
  .שבותמטעמי חוק ה

כ שמונה "היו פה סה. קיבלנו דירה בשכונת אזורים בנתניה, לאחר שבעלי חזר מתוניסיה. לא היה קל בהתחלה להתאקלם בארץ
ולאחר כמה תלונות שלנו לראש השיכון , בדירה שלנו היו כל מיני בעיות. אבא שלי קיבל דירה בשכונת דורה בנתניה. בלוקים

  .טיפלו בהם
. בישוב צורן עם משפחתה וגרה 46בת  מישקרויה על שם אאינס . תאיתי בביהוא לא נשוי וגר , 48מישל בן : יש לי ארבעה ילדים

 .וגרה במרכז העיר נתניה 39בת  על שם חמתיורותי . ים לא רחוק ממקום מגורייוגר בשכונת אזור 42בן  שקרוי על שם אבי ציון

את . ועלינו לארץ כשהם היו תינוקות, אוכל כי לא היה כשר שםהבאנו מהבית , בקליניקה פרטית ,בתוניסיהאת מישל ואינס ילדתי 
  .בעלי נפטר לפני שנה ושלושה חודשים. בעיר חדרה, ורותי ילדתי בארץ ציון



 

. ילדים שלי פהשמחה שגידלתי את ה. זו הארץ שלנו. אני אוהבת את ישראל בכל הלב, שמחתי להגיע לארץ ישראל, באופן כללי

החינוך פה , בנוסף. הרבה כאלו התחילו איתי, עם נשים נשואות" מתחילים"כמה דברים שלא אהבתי בארץ היו שאנשים זרים היו 

  . לא כל כך טוב
  . במשך שמונה חודשים כשהייתה תינוקת, הבת של אינס, אני טיפלתי וגידלתי את הנכדה הבכורה שלי

מישל , הילדים שלי נסעו לתוניסיה. בעיקר כדי לראות את הקבר של אימא שלי, ולבקר בתוניסיה יש לי שאיפה גדולה והיא לחזור

זה היה מאוד חשוב לי שהם . וכשהיא סיפרה לי את זה כל כך התרגשתי ובכיתי, אבל רותי כן מצאה, לא מצא את הקבר של אמי

  . ילכו אליה

. החנות הייתה באזור פינתי ולא כל כך ראו אותה, העיר נתניהלאחר כמה שנים בישראל פתחנו חנות בגדים ובדים במרכז 

לאחר . ובסופו של דבר שרפו לנו אותה, גרם לנו לאבד את החנות, שמכרה מקררים ומכשירי חשמל, הבעלים של החנות לידינו

אני . ם בגני עירייההייתי ממלאת מקו, שהיה אולפן של רוסיםבתור חדרנית בבית גולדמינץ : מותעבדתי בכל מיני מקו, מכן

 ,השאיפה שלי היא לעשות לדוד שלי שנהרג באושוויץ .אהבתי מאוד לטפל בילדים. שילבתי בין עבודות של טיפול ילדים ובישול

  . ספר תורה
הרבה יהודים מצרפת , לאחר שסרקוזי ירד מהשלטון, אני חושבת שכיום. אני חושבת שכל היהודים צריכים לעלות לארץ ישראל

  .ץיעלו לאר

  

  

  חן בוארון: ראיון

  2013דצמבר , נתניה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תמונת פספורט שלי כיום                

  

  

  

  

  

  

  

  : תמונות התלויות על הקיר בסלון ביתי              

  ביניהם הדוד שלי שנהרג באושוויץ              

  דודההשהוא מזכרת מ -והתוף              


