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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  ברוך
   :שם פרטי

  רוזט

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
                                          ) חדאד(חדד   

                                              בלועזית
Haddad  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  רוזט פולט 

   בלועזית
  Rosette Paulette                                        

:                     מין
 נקבה

   :לידהשנת 
11.11.1937 

  :  עיר לידה
                                                              טוניס

       בלועזית
 Tunis                                          

  :ארץ לידה
 טוניסיה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  ציון חדד

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 ולי סבג 'ג

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

      נאבל

   בלועזית
Nabeul 

  :המגוריםארץ 

 טוניסיה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             תלמידה 

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  ר"תנועת בית

  תוניסיה, נאבל  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
  

1967 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

על שם אחותו של סבי פינחס (בערבית נקראתי אורדה , רוזט, משפחתי גרה בעיירה נאבל ואני הבת הבכורה למשפחת אבי

. משום חיבתי היתרה לירק הזה בטעם האניס) שומר" (בשבש"בילדותי קראו לי בשם החיבה ) אימו של הרב משה שיוזכר כאן

וכל ) רבים קראו לו רבי ציון(תמיד חכם , סנדלר, סוחר, הוא התפרנס מעיסוק במלאכות שונות, ל"ציון חדד ז, אתחיל עם אבי

ולי רשמית הייתה עקרת בית אבל הייתה גם 'אימי ג. לפני המלחמה ובמהלכה היה שען, משלחה יד שהתאים לו באותה העת

כלה , במלאכות שונות ועזרה בפרנסת המשפחה היא עסקה, פעילה ומעורבת חברתית בחיי הקהילה, מוכשרת מאוד

) טרמטינה, עם שעווה שהייתה מכינה תוצרת בית ועל פי מתכון סודי(מקוסמטיקה לכלות כמו הסרת שיער ומריטת גבות 

אומרים שעל התבשילין המיוחדים שאימי . וכדומה ועד טבחית באירועים ותופרת מזרנים שהיו ממלאים באותו הזמן בקש

הפקיילה ועלי הבריק ) א"פשטידת תפו(המעקוד ) פשטידת ביצים ועוף(המינינה , ועים לא הפסיקו את ההללהכינה באיר

, כי עזבה את בית אביה העשיר כקורח כדי לחיות בכפר של אבי האביון אימא שלי בכלל מיוחדת. אין עליהם, שהכינה במו ידיה

לסבי היה . שמו היה חיים סבג, ה היה צורף ואחד מעשירי העיראבי, היא הגיעה מהעיר סוסא, בחדר ללא חשמל ומים זורמים

סבא חיים היה איש ירא שמיים ונדבן שכמעט כל חג גדול כמו ראש , מספר מכוניות פרטיות וטלפון, בית מפואר עם משרתים

רחי הפייטן מבאי ביתו היו אנשים רבים ואחד מהם היה אשר מז, פרה לחלוקת הבשר לעיי העיר היה שוחט, השנה או פסח

בא ממשפחה דלת , לעומת זאת, ציון אבי. שהגיע מארץ ישראל ונשאר בטוניס ולימים היה חבר טוב מאוד של דודי אהרון

. היה דוד של אבי, הרב משה חדאד בן שלמה, רב העיר ואב בין הדין הרבי בעיר נאבל, אמצעים אך מאוד מכובדת בעיר נאבל

אבי נשאר בחיים לאחר הרבה ילדים שילדה סבתי ריקה ואיבדה , ה וקוקה שקטנות ממנואבא היה בן זכר יחיד ושתי אחיות חי

אבי נקרא ציון בהשראת שליח שהגיע מישראל לנאבל והבטיח לסבתי . מכל מיני סיבות ולכן הוא היה מפונק ומאוד תובעני

במשפחה שגם לבר המצווה שלו השליח סיפרו , שבהריון הבא היא תלד בן והוא יהיה הסנדק וייתן לילד שם בישראל וכך היה

  חכמה ויראת, ההמשפחה המורחבת שחייה בנאבל הייתה חברה ואוהבת וסבתי ריקה הייתה אישה מרשימה ביופיי. הזה הגיע

השפיעה על כולם רבות וטובות כולל על הגיסים שלה והרעיפה גם עלינו הנכדים דרך ארץ ואהבה יחד עם סבא פינחס , שמיים

שהיה אדם רציני ובעל מילה וגם גידלה את אחותי למחצה איווט שנולדה לאבי מאשתו הראשונה שאומרים שנפטר ממחלת 

. הבן הראשון שנולד לבנה היקר ציון שפינקה אותו מאוד, ל"ז, ה אחי'גלמרות זאת הנכד החביב עליה ביותר היה רו. הנפילה

כ החיים לפני המלחמה היו חיים של שקט בעיירה הקטנה ואנחנו בניגוד למקומות אחרים לא גרנו בשכונה נפרדת משכנינו "סה

, ולי'אימי ג, רתי עם אבי ציוןהמנדיל שם ג' אנחנו שכרנו חדר מאחמד סלימן ברח. כ טובים"הערבים והיחסים בינינו היו בסה

היינו משפחה בתוך משפחה גדולה ומורחבת , וממש לפני כניסת הגרמנים לנאבל נולדה גם אחותי דולי) פינחס(ה 'אחי רוג, אני

  .  וגרנו בצניעות

  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

ילדה קטנה אבל אני זוכרת את הפחד הנורא שהעבירו בי נקישות עקביהם של , 5הייתי בת , כשהגיע הצבא הגרמני לנאבל

עוד אירוע שמופיע בחלומותיי הוא הסיפור של מכרת המשפחה . החיילים הגרמנים שמהדהדות בראשי עד היום בחלומותיי



 

, ללא סיבה, סתם, שנהגו בו גרמניםי טרקטור "נדרס במכוון ע, רומי, שבנה יפה התואר והמוכשר, בשם רחמה פשפש כמדומני

כמו את אותו היום שנכנסו אלינו מספר חיילים גרמנים והחרימו את כל מה ששווה בביתנו , ישנם עוד אירועים  שנחרטו במוחי

רצח מהם כי ניסה  חסן חטף מכות, כמה בכינו והתחננו שלא יעשו זאת ואפילו הבן של אחמד בעל הבית, כולל השמיכות

אני זוכרת את הטלאי . חייל אחד נעתר לקול תחנוניי ובכיי כילדה והחזיר חלק מהן, משהו בכל זאת עזר. להתערב לטובתנו

את העובדה שהרבה גברים מהמשפחה נשלחו למחנות עבודה בכפייה , הצהוב שהוכרחו  היהודים לענוד ולשים על דש הבגד

איווט הייתה נערה יפת , אני זוכרת שצעדתי עם איווט ברחוב.. בעלה של דודתי חיה ועוד, אלדודי גברי, אבי ציון, בחמאמאת

" מראד"כשהסתובבנו ראינו שמדובר בחיילים גרמנים ואיווט הגיבה בבוז ספונטני וקראה , תואר ופתאום שמענו שריקת חיזור

אחותי הסתתרה בשירותים . אחרינו עד הביתהחייל הגיב בכעס נורא ורדף , בצרפתית שהמשמעות של המילה אינה נעימה

הייתה אישה טובה ומיד הזעיקה את בנה שינסה לטפל , בעלת הבית מנייה, הזקנה הערבייה. שהיו ללא דלת ורעדה מפחד

הוא הזמין אותם לשתות והם אכן שתו לשוכרה ואז הוא , במצב וכשהגיע הוא דיבר והרגיע את החיילים והציג אותנו כאחיותיו

אוכל רב לא היה בזמן המלחמה ואימי . התלונן בפני הממונים עליהם שהם מטרידים נשים מהעיירה והם נענשו קשותהלך ו

היא הייתה אוספת את התולעים , הרבה מים ומעט אטריות או מקרונים שהיו מתולעים, הייתה מבשלת סירים גדולים של מרק

ק מהזמן של המלחמה בילינו בעיר סוסא כשנסענו לבר המצווה של חל. זורקת ונותנת לנו לאכול, המתות שעלו על פני המרק

נתקענו שם בלי יכולת לחזור וסבלנו מאוד מהפצצות של בנות הברית על העיר כאשר כל הזמן ניסינו להגן על . בני הדודים שלי

ין שהערבים לא כולם שיתפו חשוב לי לצי. עצמנו והדודים הרימו אותנו על כתפיהם והורידו אותנו לחפירות על מנת שלא ניפגע

  .  פעולה עם הנאצים אבל חלק גדול הסתובב עם המרצחים והצביע על בתי יהודים בכפר

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

אנו היהודים נשמנו לרווחה ועוד יותר כשהבנו מה תכננו עלינו הגרמנים הנאצים ואת , לאחר המלחמה ובהכרזת סיומה ברדיו

אני שידעתי אותו בעל פה , י היהודים והושר בכל הזדמנות"אני זוכרת שיר הודיה שחובר ע. מה שהספיקו לעשות בחלק מאיתנו

  . יות פעמים רבות לשמח את ליבם של המבוגריםשרתי אותו ורקדתי לצלילי תזמורות משפחת

  :השיר הולך בערך ככה

  

  פי חמאמאת בנאוי קונטרת"
  וכול יהודי קם חזרה

  
  :פזמון

  אנה'חמוש ז, אנה'חמוש ז
  

  נהר אל חאד פי באב אל בלד
  כרשי ומוד

  ליהוד פרחאן
  

  :פזמון
  אנה'חמוש ז, אנה'חמוש ז

  
  טלב עלינו מליונן, נהר אל תנין

  יין'פתשעה ודרגרודאה 
  אחדנה" חמוש"

  בחמאמאת בנו גשרים
  וכל יהודי הרים סלעים

  
  :פזמון

  )צבא בנות הברית בעיקר האנגלים(באו באו המוצלחים 
  

  ביום ראשון בלב העיר
  שולחנות וכסאות ערוכים

  .ויהודים שמחים
  

  :פזמון
  )הברית בעיקר האנגליםצבא בנות (באו באו המוצלחים 

  
  מיליונים 2) הגרמני(ביום שני ביקש מאתנו 

  9:10 - עד מחר ב
  .האנגלי לקח אותנו בא



 

  
  :פזמון

  אנה'חמוש ז, אנה'חמוש ז
  

  תחל בל תקתקה, נהר תלתה
  נחה אל בלקה

  נה'ורבי נז
  

  :פזמון
  אנה'חמוש ז, אנה'חמוש ז

  
  

  נהר אל ארבע
  טנק יגרבע

  לאלמיין יקמבע
  טרמטו עריינה

  
  :פזמון

  אנה'חמוש ז, אנה'חמוש ז
  

  נהר לחמיש
  קולטק ימי מתבקיש

  ינה לנגליז 'רודוא איג
  ויוקעד בחדנה

  
  :פזמון

  אנה'חמוש ז, אנה'חמוש ז

  
  :פזמון

  )צבא בנות הברית בעיקר האנגלים(באו באו המוצלחים 
  

  )הצבא האנגלי(יום שלישי נכנס באופנועים 
  )הטלאי הצהוב(הוריד את הסמל 

  הושיענו' וה
  

  :פזמון
  )צבא בנות הברית בעיקר האנגלים(המוצלחים באו באו 

  
  

  יום רביע
  טנק מתגלגל

  הגרמני ירד על ארבע
  ישבנו נגלה

  
  :פזמון

  )צבא בנות הברית בעיקר האנגלים(באו באו המוצלחים 
  

  יום חמישי
  !אמי אל תבכי, אמרתי לך

  מחר יבוא האנגלי
  וישב איתך ואיתי

  
  :פזמון

  )עיקר האנגליםצבא בנות הברית ב(באו באו המוצלחים 
  

  

  .כל מה שקשור לחמש אצל הטוניסאים נחשב סימן לבררה והצלחה ולכן האנגלים נקראו חמוש: כהערת אגב

יהודים רבים הביעו את תחושות השמחה שלהם בתהלוכות ניצחון רבות וכל האנשים שרו שירי הודיה והלל , אחרי המלחמה

היום אני יודעת , המצב הכלכלי אחרי המלחמה עדיין לא היה קל ומספר שנים אחרי כן. Vוסימנו באצבעותיהם את אות הניצחון 

. אולי שם יהיה לנו טוב יותר, י"אבי ציון רשם אותנו הילדים ברשימת ילדי אוסלו על מנת לעלות לא, 1949שהיה זה בשנת 

סבא פינחס הציל את חיינו כי , ר שבכךהסתב, בדיעבד. הוא התנגד בכל תוקף והסיר אותנו מהרשימה, כשנודע הדבר לסבי

גם , ל והקמנו משפחה"עם בגרותי פגשתי את בעלי פליקס ז. כולם נספו בתאונה האווירית ורק יצחק אלל ניצל מהתאונה

בעלי הוא הבן של אלברט ובייה ברוך  , בפרברי תוניס הבירה"  מון פליזר"הם גרו בשכונת , משפחתו סבלה מרדיפות הנאצים

חמי היה מנהל חשבונות מדופלם וחמתי עקרת , ילדים 6היו להם , חמתי היא גם במקור בת למשפחת חדאד, קריםובצרוף מ

מייעצת לפונים אליה בכל , מפורסמת בסביבתה" מגדת עתידות"בעלת חוש שישי מעין , היא הייתה אישה מאוד חזקה, בית

את רוחות המלחמה מבעוד מועד והחלה " הריחה", אה את הנולדהיא הייתה אישה הרו. עסקי ממון ועוד, אישיים: מיני עניינים

עם הגעת הגרמנים . דבר שגרם לכל המשפחה לשרוד, לאגור מזון שאותו אכלו בזמן המלחמה ועוד נשאר לה למכור לשכנים

ה הגרמנים הרשו להם לקחת רק את כל מ, למון פליזר לקחו את בני המשפחה לעבודות כפייה ואת ביתם הפכו למפקדה

את פליקס הכרתי באמצעות . שאפשר להעמיס על חמור אחד וכך נאלצו לנדוד ממקום למקום ללא קורת גג בכל זמן המלחמה



 

החליט לבדוק את העניין ונסע , בעלה של דודתי הגדולה חיה, "נעלם"נפגשנו בפעם הראשונה ואחרי זה הוא , חברה טובה

הוא באמת , ראה שדווקא מצאתי חן בעיני בעלי וגם הוא מצא חן בעיניהוא התעקש כי נ. למשפחתו של בעלי, מנאבל לתוניס

הוא התחזה למישהו שמבקש לתקן רדיו ביודעו , דודי הגיע אחרי שחקר ושאל לביתו של בעלי, היה חתיך כמו שאומרים היום

פחה לא מעוניינת בעלה של דודתי הבהיר לו שהמש, שאין לו כסף לקנות תכשיטי זהב לכלה מה שהיה נהוג באותם הימים

תקופה קצרה גרנו עם הוריו עד שחמתי החליטה לעלות לישראל עם חלק מילדיה ואנו עברנו . 1958בשנת , בזהב וכך התחתנו

חיינו כיהודים בתוניסיה נעשו קשים , מיד עם היוודע שישראל ניצחה במלחמת ששת הימים 1967בשנת . לגור בתוניס הבירה

אנחנו המשפחה בבית של הוריי . התפרעו ובזזו בתי עסק יהודים ואת חלקם אף הציתו, שראלהערבים הפגינו נגד י, מנשוא

אני התחפשתי מספר פעמים לאישה ערבייה והתעטפתי עם , לבית הייתה חצר מוקפת חומה, התקבצנו כולנו, בתוניס

נת לקנות דברי מזון ולהחזיר את אב של היום על מ'מעין מעטפת לנשים מוסלמיות משהו שדומה לחיג" שפשרי"או ה"  לחפה"ה

ימים אחרי ההפגנות הסוערות יצאנו לרחוב והסתכלנו בהשתאות איך הכבישים היו מכוסים באבקה . הילדים מבית הספר

הסתבר שהמפגינים פרצו למחסני מזון של ארגונים , ובמאפיות מכרו פתאום לחם לבן שהיה נדיר מאוד בתוניסיה, לבנה

כששככה הסערה בעלי הסכים סוף . ב"השקים באו בארה, הקמח הלבן שהיו מיועדים ליהודים נזקקיםיהודיים וגנבו את שקי 

עזרה של , כמה שוחד, קצרה כאן היריעה מלספר את התלאות שעברנו עד לקבל הדרכונים הנכספים, סוף לעזוב את תוניסיה

, משאירים את בתינו על כנם יחד עם כל רכושנו" םתיירי"יצאנו מהארץ כ. מתח ופחד, יהודים אמידים שלחצם במקומות הנכונים

ליהודים שעזבו . איש לא רצה להישאר אחרי שהודעתי שאני עוזבת, אחיי ואחיותיי ודודי, הוריי, נפשות יצאנו מתוניסיה 32

/ ביעהבאותם ימים היו אפשרויות להגר גם לצרפת או לקנדה באמצעות ארגונים יהודים שפעלו בתוניסיה אבל סבתא ריקה הש

  .                           האחרונה שהיא ארץ ישראל וכך היה" תחנה"הפחידה אותנו שאוי לנו אם לא ניקח אותה ל

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

אליה הגענו בהמלצת אחותי איווט שכבר , שבע איתנו -חיה ומתה בעיר באר, סבתי ריקה עלתה איתנו וזכתה לחיות בישראל
אני , כ עשרה ילדים הבאנו לעולם"סה, שנולדו בתוניס 6- ילדים נוסף על ה 4שבע נולדו לי עוד -בבאר. עלתה לישראל לפנינו

חבלי . לפי גילם הכרונולוגי, גלית ואשר, אבי, אורלי, מרים, איזבל, ולי'ג, דניאל, )ברנר(אברהם , יט'בריג, ל"ובעלי פליקס ז
כל כך היה לי רע שרציתי לחזור , בעלי לא מצא עבודה ואני הרגשתי זרה כל כך ולא מצאתי את עצמי, הקליטה בארץ היו קשים

אלי באומרם לי שאין בעיה אם אני " עבדו"הם , רבכיתי ימים ולילות וביקשתי מהסוכנות היהודית שיסדרו לי לחזו. חזרה לתוניס
ח סורוקה תחת "חלתה מאוד ונאלצתי לאשפז אותה בבי, זכור לי בארץ בשתי מרים. זה בסדר אך ללא הילדים, רוצה לחזור

שדה ואני ב..."חלמתי חלום, משמיים" אות"מה שבאמת עזר לי היה . סילבנה כי לא היה לנו ביטוח רפואי, הזהות של בת אחותי

מפלסת לי דרך בשביל ופתאום מגיעה מולי אישה מדהימה ויפה שעצרה אותי ואמרה לי שהיא לא מרשה לי לעבור כי השדה 
, עניתי שרע לי ואני רוצה לעזוב את הארץ? אני התחלתי לבכות בכי גדול והיא התרככה ושאלה אותי למה אני בוכה, שייך לה

תחייכי לארץ ישראל והיא תחייך , סבלנות עוד יהיה טוב: "נחם אותי באומרההיא ניגבה את דמעותיי עם מטפחתה והחלה ל

את יכולה להגיד לי את ? מי את, גברתי: " רדפתי אחריה ואחזתי בקצה שמלתה וקראתי, ואחר כך פנתה ללכת לדרכה" אלייך
, לחיים ועניינים החלו להירגע אחרי החלום הזה שיניתי גישה". אני היא ארץ ישראל: "היא חייכה חיוך גדול וענתה" ? שמך

עבדתי במשקי בית ובעלי פתח חנות קטנה לתיקון מקלטי רדיו ברחוב , שערים החלו להיפתח ונמצאה פרנסה אם גם דחוקה
לא היה לנו שפע חומרי רב אבל היה לנו , הילדים גדלו והמשפחה החלה קצת להתבסס. שבע- החלוץ בעיר העתיקה בבאר
- בבאר, נכון להיום אני חיה במשפחה מורחבת עם נכדים ונינים שרובם גרים באזור הדרום. ואהבה האחד את האחר והמון חום

, רועי: מבני אברהם ורחל אשתו יש לי את, ירים ואסף, דקלה, ענבר: יט ובעלה יוסי יש לי את'מבתי בריג, שבע או אשקלון
ולי בתי ובעלה חנן 'מג, גיא ושיר, ניר, נטלי: ליטה יש לי אתמבני דניאל ואשתו לו, שי ואפרת, עטרת, אלעד, עידן, רותם, דוריאן

מבתי מרים ובעלה , תאיר ונהוראי, יקיר, עדי, מתן, רן: מבתי איזבל ובעלה גבי יש לי את, עדן ומאיר, הדר, שירן:  יש לי את
מבני אבי ואשתו , ומי ושילתשל, אליאן: ל יש לי את"מבתי אורלי ובעלה מיכאל ז, רוזי ופריאל, יפתח, משה: אריה יש לי את

: רוזי וליאל חיים ובני אשר ואשתו אתי יש לי את, משה: מבתי גלית ובעלה יוסי יש לי את, רפאל ומיכאל: עליזה יש לי את
, ולי'שתיהן הבנות של ג, לירן ומתן -אריאל וליאב ומהדר -נתן לי הם משירן' הנינים אשר ה. שיראל ודניאל, נתנאל, אוראל



לרן נכדי יש בת בשם ליאן ולמתן יש בת בשם 

          

לרן נכדי יש בת בשם ליאן ולמתן יש בת בשם , מהבנים של איזבלמיכל ואיתן הילדים של אברהם בני ו

  מושב זוהר, יט ברבי'
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  תמונה של רוזט כיום

 

מיכל ואיתן הילדים של אברהם בני ו-עמי ומרותםנ- מדוריאן

  . כן ירבו, שירה
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  משפחתית בארץולי בשמחה 'תמונה של אבי ציון ואימי ג

 

תמונה של אבי ציון ואימי ג

  



  

  1967תמונת הדרכון בעלייתנו ארצה בשנת 

  .בתוניס הבירה, עם אחיו אמיל לפני המלחמה ליד פתח החנות של אביו אלברטו

 

תמונת הדרכון בעלייתנו ארצה בשנת  -טכנאי מקלטי רדיו במקצועו  –ל פליקס מסעוד ברוך 

  ותמונה שלי של דרכון העלייה לארץ

  

עם אחיו אמיל לפני המלחמה ליד פתח החנות של אביו אלברטו) משמאל(ל "תמונה של בעלי ז

 

ל פליקס מסעוד ברוך "בעלי ז

ותמונה שלי של דרכון העלייה לארץ

תמונה של בעלי ז



  

אורלי גלית , מרים, איזבל, ולי'הבנות ג, הילדים שלי החיים בישראל עם משפחותיהם

               

הילדים שלי החיים בישראל עם משפחותיהם 10התמונות של 

  .אשר אברהם ודניאל, יט והבנים אבי
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יט והבנים אבי'ובריג

  

  

                                             

  

  


