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  לפני המלחמה  ייקורות

  
. חדר אחד, היה לנו בית קטן. הייתי ילדה. שם נולדתי וגדלתי יחד עם אחיי והוריי. שבתוניסיה לפני המלחמה גרנו בגאבסה

בה הוא היה , לאבא הייתה חנות. אז עוד לא היו מכונות כביסה. עד הערב, היא הייתה מכבסת יום שלם. עבדה בניקיון אמא

 14, הבית היה של הסבא שלי, הרבה דודים, היינו משפחה גדולה. כשעזבנו הוא השאיר אותה לאח שלו. מתקן נעליים

שהופצץ על ידי , למדתי ארבע כיתות ולאחר מכן סגרו את בית הספר. שני בנים וארבע בנות, ילדים 6אנחנו היינו , משפחות

  .  בעזרת הערבים, הגרמנים

  

  בזמן המלחמה  יקורותי

  
הייתה השתוללות ואמא שלי אמרה . של גרמנים וערביםחמולה קמתי בבוקר ללכת לבית הספר וראיתי . בהתחלה היינו בבית

היה סוגר לדלת  . הם רצו להרוג אותנו. ?"איפה היהודים"הגרמנים היו עוברים עם הערבים בית בית ואומרים  .לי לחזור הביתה

אמא לקחה  .והתחלנו לבכות שיעזבו אותנו, אני ואחותי היינו. הם חתכו אותו עם המסור ונכנסו. לא כמו עכשיו רב בריח, מעץ

הוא מת על הרגליים , הוא היה חולה, ולא היה לו מה לאכול, ה את הילדאחר כך היא ילד. היא הייתה בהריון. מה שהיא לקחה

  . לא ידעתי שהוא מת, הייתי ילדה. שלי

  

אכלנו רק לחם וגזר עם , לא היה אוכל . משפחות בשטח אחד 30שם חיו . לדודה של אבא, ואז עברנו למשפחה של אבא

זה היה . אין מיטות, שהבאנומשפחות כולן בחצר עם שמיכות  30. הביא לנו, ערבי שעזר לנו, שבעל הבית, עם לכלוך, שעורה

אסור היה לנו   . כולם היו על הרצפה. אני זוכרת שבלילה כשהייתי רוצה ללכת לשירותים הייתי מפחדת לדרוך על מישהו. קשה

תפסו אותה  הם. חטפו אותההערבים . אבל אני זוכרת שאחותי הקטנה יצאה לשחק למטה, אמא לא נתנה לנו לצאת, לצאת

תפסו , היא באה לזוז".  בואי, רחל, רחל"ראה אותה בין הערבים לגרמנים וקרא לה , אחר כך השכן עבר. ונתנו אותה לגרמנים

  .ואז הוא החזיר אותה לאמא שלי. השכן שלי לא זז עד שהביאו אותה. לא נתנו לה לבוא, רצו להרביץ לה, אותה

  

. וכשהם עלו למעלה הם הביאו לנו אוכל, היה יום שישי, האחים שלי ירדו למטה ,בסוף המלחמהו חודשים 6היינו שם כמעט 

  .אכלנו הכל מחדש, מה שחצי שנה לא אכלנו. הגיעו האמריקאים

  

  

  לארץ   ימתום המלחמה ועד עליית יקורותי
  

  
, כלים –לקחו כל מה שיש בבית . הוציאו הכל, לא חלונות, דלתות היו לא. כשחזרנו הביתה לאחר המלחמה הכל היה הרוס

שם , עלינו לטוניס1947אז בשנת , א היה לאבא כסף לקנות הכל מחדשל .השאירו רצפה .כלום לא השאירו. מכונת תפירה

  . שלי עבדה כתופרת ואמא, שנים 3היינו  אמא

  

מן הזה שני בז. בטוניס היה בלאגן כי גם, אבל לא היה, אם היה בית ספר הייתי ממשיכה. ולא היה בית ספר, 11הייתי בת 

  . גם אנחנושנים לאחר מכן עלינו  3 ,האחים שלי עלו לישראל

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  

  
אני זוכרת שאח שלי . הגענו עם אונייה עד מרסיי ומשם לארץ. כשבאנו לארץ זה היה אחרי שאמא שלי התגעגעה לאחים שלי

במחנה של , גרנו בתלפיות בירושליםחודשים בפרדס חנה ואז  4אחר כך , ליד- יום בבית 20בהתחלה היינו  .הם היו לבד .בכה

. הייתי גרה באוהל עם סיר אחד ומחבת. התחתנתי ועברתי לבאר שבע 1953בשנת . היינו קונים מזון עם תלושים. האנגלים



 

  . שבע עשרה נכדים וארבעה נינים, היום יש לי שישה ילדים. ואני הייתי בהריון, בעלי עבד בסולל בונהאחר כך 
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