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  במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
  ריצה אמ

   על קורותיך לפני המלחמהאנא ספר/י 

  :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: (
  

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                            
  

בחרו  זה גם המקום בוליד העיר ויז'ניץ'. ש) Sergi( כפר סרגייבאחד את השנייה  שני הוריי, שגדלו במשפחות דתיות, הכירו

כשכבר  ם הראשונהשלי השתתף במלחמת העול אבא .חמישה ילדיםבתחילה להם ם נולדו הנישואימשפחה. לאחר להקים 

אחיותיי ביתה. אמא שלי גידלה לבד את שנים לא הגיע ה 4ובמשך  טרם הולדתי). הוא שירת בצבא האוסטרי( היה אב לחמישה

  אחיי הגדולים ועבדה במשק שהיה בבעלותם.ו

  

חמשת אחיי לקחה את קים לכפר שבו גרה משפחתי וזרעו הרס רב. אמא שלי 'בתקופה שבה אבי לא היה בבית, נכנסו הקוז

רומניה, ששם  –על גבול אוסטריה שהיה  סרגייכפר י ממקום למקום עד שחזרו שוב לועם אחותו של אב וברחה איתם ואחותיי

נולדה להוריי בת נוספת, שנתיים לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה,  .ושלושה אחים נוספים שלוגרו גם סבי וסבתי מצד אבי 

לאחר מכן אני נולדתי ולאחר שנתיים נוספות נולד אחי הצעיר. גדלתי במשפחה מאוד חמה. אמא שלי הייתה אישה מאוד חמה. 

הבית שבו גדלתי היה בית מאוד יהודי, אך לא קיצוני. ההורים נדרשו לעבוד גם בסופשבוע, משום שבבעלות המשפחה היה 

מאחר ואני נולדתי במקום שבו לא היה גן ילדים ובית ספר יהודיים, אלא רק  לחלוב את הפרות גם בשבת. משק והיה צריך

לקרוא ולכתוב.  4 – 3ואני ידעתי כבר בגיל . השפה שאותה למדנו הייתה יידיש, "חדר", גם הבנות נשלחו ללמוד במסגרת זו

  גם כתב רש"י. למדתי לקרואבנוסף לכך, במסגרת הלימודים ב"חדר" 

  

המצב בבית הפך להיות  . לאחר פטירתה,בת שלוש, אמי נפטרה במהלך ניתוח להפסקת היריון שהסתבךבערך כשהייתי 

ולקחה על  17 – 16קשה. אחותי הבכורה הפכה להיות הדמות האימהית שגידלה אותי ואת יתר אחיי. היא הייתה אז נערה בת 

בסרגיי, הכפר שבו נולדתי, אחר  ולאחר שאמא נפטרה עברנו לגור בצ'רנוביץ', מאחים). ה (שבעהמעצמה לגדל משפחה של

. בשל היותה עיר תוססיםיהודית  תרבותחיי כבר לא הייתה עבודה. צ'רנוביץ הייתה עיר מקסימה, מאוד מטופחת ומלאה ב

הצעירים הלכו לבית , האחים הגדולים יצאו לעבוד וריםחד 3ת גדולה היה קל למצוא בה עבודה. כשהגענו לצ'רנוביץ מצאנו דיר

, ובשעות לימודים עיונייםשעות היום הוקדשו לחלק מתיכון מקצועי. בחרתי ללכת ללמוד בהספר. אני מאוד אהבתי לתפור ולכן 

 בגטו עסקתילי להביא קצת פרנסה למשפחה.  לימים, כשהיינו בגטו, המקצוע שלי הציל אותנו ואיפשר למדנו תפירה.  האחרות

  .בגדים קנותיו חנויות שבהן ניתן היה ללא הש , מכיווןבתפירה של בגדים

  

גדלנו כמו אחיות תאומות (בשל הקירבה בגיל). על אף השוני האישיותי אני ואחותי שהייתה גדולה ממני בשנתיים , בצ'רנוביץ

היינו חלק מאותה סביבה חברתית ואף הלכנו יחד לתנועת הנוער  -אני הייתי ההיפך ממנה אחותי הייתה טיפוס שקט ו –בינינו 

החיים החברתיים שלנו היו מאוד טובים.  באופן כללי,נהגנו להיפגש פעמיים בשבוע, ובמסגרת התנועה, "הנוער הציוני".  -

ת וישראל הייתה משאת נפשנו, התנועה הציוניר שירים בעברית, לימדו אותנו על המדריכים שלנו בתנועה לימדו אותנו לשי

  שלמה ארצי. הזמר של יואביצחק ארצי, המדריך שלנו בתנועה היה  המקום שאליו חלמנו להגיע.

  

 יםשתיגם במהלך השנים התחתנו  התחתן עם אישה אחרת ולא גר איתנו יותר. מספר שנים לאחר שאמא נפטרה, אבי

כיוון מ ,)כשנישאה 30 –בת יותר מ הייתה ( , ואילו אחותי הבכורה התחתנה בגיל מאוחרהגדולים מאחיותיי הגדולות ושני אחיי

 ואת אחי הצעיר. בשל כך, התקשתה למצוא גבר שיסכים לקבל "ירושה" כזו. אחותי לגדל אותי, אתשלקחה על עצמה להמשיך 

המלחמה וטרם שהותנו על אף הנסיבות המשפחתיות, לא היה חסר לנו כלום ומעולם לא היינו רעבים לאוכל לפני שפרצה 

. אני זוכרת את היחסים בתוך המשפחה הגרעינית כיחסים מאוד קרובים, ודאי בשל נסיבות חיינו (פטירתה של אמא) בגטו.

כדי שתהיה לנו שפה נוספת  את השפה הגרמנית היא גם זו שלימדה אותנוהמשפחה, וכורה הייתה זו שהחזיקה את אחותי הב

  השפה הרומנית. –לזו שלמדנו בבית הספר 

  



 

אחד אצל השני היו שלנו כאידיליה. הביקורים  חה המורחבת מהצד של אבא זכורה לי גםמערכת היחסים עם המשפכמו כן, 

 הגנו לנסוע. בחופשות מבית הספר נו בסמוך למשפחותיהם של האחים מצד אבימאחר ומשפחתי ואני גרנבתדירות גבוהה, 

  .מאיתנו לסבתא (אמא של אבא) שהתגוררה קצת יותר רחוק

  

   נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב(גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

  ):האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת ,או בהתנגדות בריחהב
  

         

נהגנו לעזוב . בשל כך, השמדה לקחת יהודים למחנות בימי שישי בין הבתים על מנתלעבור החלו הגרמנים , 1939ת שנהחל מ

הרוסים כבשו את אזור צ'רנוביץ והסביבה, והחלו , בשלב מסוים .בעליית גג או במרתף של בתים למסתור את הבית ולהיכנס

הגרמנים והרוסים כבשו את  גם כן לעבור בין הבתים במוצאי שבת על מנת לקחת את היהודים לעבודות פרך במחנות בסיביר.

  .מהרוסים פחדנו יותר מאשר מהגרמניםאני זוכרת שהאזור לסירוגין כל מספר חודשים. 

  

התפיסה  .היכו אותנו ולקחו חפצים אישיים, לשינו עלינו, נכנסו לבתים שלנוהיו מאוד אכזריים. הם ה כנותשגרו בש הגויים

בגרמניה.  הקשה ששרר שהאשימו את היהודים במצב הכלכלי, של הנאציםמאוד מהתעמולה  שלהם את היהודים הושפעה

, עכשיו התור : "אתם אכלתם עד עכשיוהיו אומריםו אותנו לחם, הגויים נהגו לגרשקנות כאשר היינו עומדים בתור ל, למשל

  שלנו".

  

המצב היה רע עד כדי כך שלא בליל הבדולח. עם זאת, אלה שהתרחשו לא היו בסדר גודל של ם, המאורעות בצ'רנוביץ' נאמ

  שהיה מלשין. טובות הנאה למי הבטיחוהגרמנים ומאחר  ,שלנו יכולנו להיות בטוחים שאין הלשנות מצד בני המשפחה

בגטו. אמי  ייתנולפני שהשחלמה על אמא שלי. זה היה בתקופה  )זו שגידלה אותנושבו אחותי הבכורה (לילה אחד זכור לי 

בבוקר היא הייתה מאוד נסערת. ואמרה לנו "תתלבשו  אחותי התעוררהקחי את הילדים ולכי מהבית". כשאמרה לה בחלום: "

, שהתגורר והיא אמרה שאנחנו עוברים לגור קרוב לאחד מאחיי הגדולים" מה קרה ? "אנחנו עוזבים את הבית". שאלנו אותה 

ם כדי שלא בגדים נוספיאיתנו  תלא יכולנו לקח נו התנגדנו בהתחלה, בין היתר כישנקרא "יודנשטרס". אנחברחוב של יהודים, 

נודע לנו שבאותו לילה הגיעו לבית  ,וכך עזבנו. בהמשך ,הרבה שכבות של בגדיםב הפתרון לכך היה שהתלבשנויחשדו בנו. 

  שלנו כדי לקחת אותנו.

  

הלכו אחרינו עם שוט ואמרו לנו בגרמנית  ומילאנו אותה בכמה שיותר דברים. הגרמנים כשנכנסנו לגטו לקחנו איתנו עגלה

משפחתי ואני התגוררנו בסמטה שהיא מעין רחוב קטן ללא מוצא בתוך אזור מגורים של יהודים והתמקמנו בבית, , מהר". "מהר

. האחים נבדק על ידי הגרמניםשבנייתו לא הושלמה (לא היו תריסים, שירותים וכו'). הסתתרנו בבית אשר סומן ככזה שכבר 

 אימצנו הרבה יהודיםגם בתקופה הזו לקחת אנשים. בלילות התחבאנו בבית. שלי סגרו אותו עם קרשים כי גם מתוך הגטו באו 

את מי  , והצילוות היו מגיעים נערים מהתנועה "הנוער הציוני"והם נזרקו לתוך בורות. בליל ,פולנים, שירו בהם במהלך היום

לימודים בשלב הזה ה .נסתיימה שבנייתם לא ,שנשאר בחיים. את חלקם העבירו לבתי חולים ואת האחרים החבאנו במבנים

את תעודות הסיום של בית הספר מאחר ובכל פעם שהגרמנים מעולם לא היו ספר כמעט שלא התקיימו. לאחיי ולי הבבית 

  .פושים בבתים הם זרעו בהם הרס רבהגיעו לעשות חי

  

המטרה שלהם הייתה להרוג  לא נלקח. –מי שברשימה הם לקחו ומי לא הופיע ברשימה את ם היו מגיעים עם רשימות. גרמניה

רק שעתיים ביום. יכולנו להסתובב היום עבדנו ככל שהתאפשר. שנתיים: במשך  -בגטו הייתי כשנה וחצי  כמה שיותר יהודים.

שאוכל להמשיך  על מנתויצאתי לעיר לקנות חומרים  ,הטלאי של המגן דודלעיתים, הייתי מסירה את  אני עסקתי בתפירה.

י , פעמים רבות הם חשבו שאמאחר ודיברנו את השפה הגרמנית לתפור, וזאת על אף הפחד הנורא והסיכון שהיה כרוך בכך.

ם כחולות ובעלת עור בהיר, ולכן ינייעם ענערה רזה, שיהודים מדברים גרמנית. אני הייתי את זה הם לא תפסו  גרמנים. ואחיי

  גם לא עוררתי חשד.

  

כאמור, הגרמנים היו מגיעים לקחת יהודים מהבתים בימי שישי או במוצ"ש, מאחר וידעו שהם לא עובדים ולכן סביר שיהיו 



 

אישה אצל י הגדולות התגוררה עם בעלה ותייאח. אחת מדווקא ביום ראשוןאחד מהאירועים שזכורים לי התרחש אבל, בבית.  

לבית  הגיעו הגרמניםתי הבכורה הגענו לביקור אצל אחותנו וזמן קצר לאחר מכן באותו יום, אני ואחו גויה שהייתה אלמנה.

מצא אותי  םהגרמניאחד מ. שירותיםסתי להתחבא באני נכנ .מכיוון שהיא הייתה ברשימה שלהם ודרשו לקחת אותה

  . , ולכן עזב אותי ואת אחותי הבכורהבשירותים, אבל לא לקח אותי כי לא הופעתי ברשימה

  

מנים שהוא זקוק אמר לגר אחותי השנייה. למזלנו, בעל בית החרושת עבדה החרושת, שבובית  ים שלרצנו מהר לבעלנו שתי

בעל בית החרושת אמנם היה יהודי, אבל לגרמנים היה אינטרס שהוא ימשיך  .באופן מיידי היא שוחררהלה ככוח עבודה ו

  ה לראות לנגד עיני את אותה תמונה.עד היום אני יכול רוויח.להפעיל את המקום, על מנת שיוכלו לקחת אחר כך את הכסף שה

 בתנועת הנוער.שהייתה איתי  סופי ברקוביץ,אמריקאי, ממוצא חברה ל סיפור נוסף שאני זוכרת עוד מהימים שלפני הגטו קשור

שאנסה להציל עצר וביקשה מעל ההיא הצליחה להעביר אליי מסר בדרך כלשהי  יחד עם אמה. היא נעצרה  באחד הימים,

רציתי  ךכשקיבלתי פתק. לא יודעת איך העזתי, אבל כנראה שכל , אני רק יודעת הועבר אליי המסר י לא זוכרת איךנאותה. א

שנמצא משטרה בצ'רנוביץ, ואמרתי שאבא שלה תחנת ההלכתי לעל הסיכון.  בכלל לא חשבתי יותר מדיולכן  לעזור לה,

 לנסוע לאמריקה. והם אכן עשו זאת ושחררו ולאחר מכן לאפשר להןיך לשחרר אותה באופן מיידי דורש אותה, ושצרבאמריקה 

  .אותה ואת אמה

  

, כשכבר הייתי בארץ איתה. לימים לגטו ואיבדתי את הקשר ה כי בינתיים אני עברתי מהביתלאמריק אכן טסוהן שאני לא ידעתי 

כתב  סופיבן דודה של  ארץ ושאלתי אודותיה.התגורר בכבר והיא בארה"ב, חיפשתי אותה עד שהגעתי לבן דוד שלה, שגם הוא 

. מאז, בכל שנה היא הייתה מגיעה לארץ כדי לבקר מאוד מרגש לה מכתב וסיפר לה עליי, ובהמשך אף קיבלתי ממנה מכתב

גם אני נסעתי  1995בשנת החתונה של שלושת ילדיי, וזה למרות שמצבה הכלכלי לא היה טוב.  אותי, ואף השתתפה באירועי

  שבועות בביתה שבארה"ב. שלושהאליה לביקור של 

  

    אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
   אחרי המלחמה, העפלה/ עליה): חייךהביתה,  תך(השחרור וחזר

  
  

שוחד לבוקרשט. המשפחה שלי שילמה  לפני שהרוסים נכנסו שוב (בפעם השלישית) לאזור צ'רנוביץ' הוברחתי, 1943בשנת 

כששאלו אותה לאן הייתי מאוד קטנה, רזה וחיוורת, ו אני בתה.כזה שייראה כאילו ש אותי באופן דאגה להלבישלאישה גויה, ש

לא היו רופאים.  'רנוביץ'דה שלה לטיפול רפואי בבוקרשט כי בצשמראים שהיא נוסעת עם היל ,מסמכים ציגההיא נוסעת, היא ה

בסופו של דבר, אני וכל אחיי הצלחנו לעלות לארץ, מלבד אחד מאחיי  יהודים. הצליחה להבריח אותי ועוד מספר כך היא

  במלחמה.לצבא האדום ומצא את מותו  הגדולים, שגויס על ידי הרוסים

  

כשאני עליתי לארץ, זו הייתה הפעם הראשונה  ה בנחלת יהודה בראשון לציון.לישראל לפניי והתגורראחות אחת עלתה 

על מנת פרות.  אלה היו כאלה שהעבירו בהן . אניותשתי אוניותב העלייה לארץ נעשתה. ) 700( שהבריטים נתנו סרטיפיקטים

ההפלגה הייתה מאוד קשה.  מעץ. של משטחים קומות ארבעבתוך כל אחת מהן לאכלס בהן את הפליטים היהודיים בנו 

על מנת אסור היה לי לעלות על סיפון האנייה כי פחדו שניחשף.  לא מעט, אך חליתי במחלת ים והקאתי במהלך ההפלגה

  .דגל של אניית משא פונהסיהמטרה האמיתית שלשמה יצאה ההפלגה, הוצב על להסוות את 

  

אז שהוא לא יביא אותנו ליעד שהיה  נו,חשש במהלך ההפלגהתמורת ההפלגה.  הוא קיבל שוחדאונייה היה יווני. הקפטן של ה

. בשלב מסוים שמו לב שהוא סוטה מהמסלול עליו שמירה הצבנו, הספינה לכיוון הנכוןאת ניווט על מנת להבטיח ולכן תורכיה, 

הם אף התורכים והבריטים. ר פנים יפות על ידי בנו בסהתקבל ,ו לתורכיהנעכשהג אז נתנו לו לשתות יין עד שהוא השתכר.

בתורכיה לא  .זאת הייתה הפעם הראשונה מזה זמן רב ששתינו שתייה חמהמיכלים גדולים של תה עם חלב. הכינו עבורנו 

קיבלנו  לארץ,לרכבת של האנגלים אשר הובילה אותנו לעתלית. בהגיענו ועברנו הו, רק מס' ימים בודדים , אלאשהינו זמן רב

  שבועות.מספר שלא התרחצנו במשך נעשה משום ריסוס ואף אחד מאיתנו לא התלונן. הבנו שזה 

  

. מאחר והיינו )בני דודים רחוקים(בחיפה משפחה  בודות הפרך) הייתהעליתי לארץ (הוא ברח מע ואחד מהחברים שאיתל



 

 קרוביי משפחתו של חבריכולם היו מלאי התפעלות. כשנודע ל. געתנו יצרה הד גדולהפליטים הראשונים שהגיעו לארץ, ה

להוציא אדם אחד היה מותר מהיהודים שחיו אז בארץ הביתה. לכל אחד  םהזמינה אותו אליה שאנחנו מגיעים, בת דודתו

זוכרת את . אני חיפהב וביקש שייקחו אותי במקומו. כמובן שברצון רב יצאתי לביתם ב. אותו חבר סירוביתממחנה עתלית אל 

  ."משקפיים ורודים"מאושרת. כשהגעתי ארצה נישקתי את האדמה. ראיתי כל דבר ב ל כך. הייתי כלא מזמןזה כאילו זה קרה 

מצפון על כך שהשארתי את אחותי הבכורה, זו שגידלה  למרות השמחה בשחרורי ובהגעתי לישראל, עד היום יש לי ייסוריי

כשאני עזבתי, בעלה עדיין היה בסיביר, חייל בצבא האדום. היא לא ידעה . איך יכולתי לעשות את זה ?   רנוביץאותי, לבד בצ'

  !! , אבל עדיין היא נשארה שם לבד. לבדכולנו עזבנו אותה. אמנם התכתבנו אם הוא חי או מת כי לא קיבלה ממנו מכתבים.

  

אני הרי עזבתי ומתי המלחמה צפויה להסתיים, אף אחד לא ידע יים כי ריח אותי כדי שאשאר בחבלה ביקשההייתה זו ש אחותי

אחי שהיה צעיר ממני בשנתיים אחותי שהייתה גדולה ממני בשנתיים ואני, מלחמה. שלושת האחים הצעירים (ה בעיצומה של 

ה לתפוס את זה שהיא . קש, ולכן היא דאגה לנו לפני שדאגה לעצמהשלה ונלקח לעבודות פרך ברומניה) היו מבחינתה ילדיה

י חושבת על כך שהשארתי את מי שהייתה לי כאמא לבד בגטו. עד כדי כך הייתי נכשא קשה לי נשארה שם לבד.. גם היום

, והצטרפה ליתר האחים, מלבד אחות אחת, שנסעה 1948 –בסופו של דבר גם אחותי הבכורה עלתה לארץ, ב  אגואיסטית ?!

  ל שנהרג במלחמה.בד אחי הגדולוונצואלה כי שם הייתה המשפחה של בעלה ומל

  

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

  ):לדורות הבאים
  
  

  שהצליח לברוח מהונגריה. ,יחד עם בעלה מאחיותיי הגדולות כבר הייתה בישראל עליתי לארץ אחתכש

אחותה שמחכה להם בארץ ויוכל לדאוג להם.  ,להם מישהו ליהודים לקבל סרטיפיקט אם היה באותה תקופה, הבריטים איפשרו

ארצה , ומצ'רנוביץ' עלתה 1935/  1934 –לצ'רנוביץ'  ב הייתה בארץ לאחר שברחה מגרמניה. היא הגיעה מגרמניה של אמי 

בזכות זה אחותי הצליחה לעלות גם כן לארץ. זה היה מעין הסכם, אם יש דרישה לעלייה של בן  .והתיישבה בראשון לציון

  שלא ייפול למעמסה על האנגלים, אז אושר לו לעלות לארץ. ,משפחה

  

התגורר , לאחר השהות בחיפה, הגעתי ל, ובהמשך, כשאני הגעתיחדר בסמוך לדודתיצאה כשאחותי הגיעה לארץ, היא מ

ביתה של אחותי. קבלת הפנים של השכנים הייתה מאוד יפה. עם אחותי לא דיברתי על המלחמה כי ראיתי שהיא לוקחת ללב ב

ל. הרצון לשמוע את סיפור לא שאאף פעם הוא לא רצה לדעת את קורותיי במלחמה. ובוכה. גם בעלי, שהיה צבר, מעולם 

בני משפחה שהיו  לכתוב אודות ו, שבמסגרת עבודות בבית הספר התבקששלנו המלחמה התחיל עם הדור של הנכדים

  בשואה.

  

בנוסף לכך,  מיד עם הגעתי ארצה התחלתי לעבוד בתפירה. הלכתי לעבוד בבתים מאחר ולא הייתה לי מכונת תפירה משלי.

במשך בנחלת יהודה. הקבוצה פעלה  ארגנתי קבוצת התעמלות לנשיםמאחר והייתי ספורטאית עוד בילדותי, כשהגעתי לארץ 

כן, התנדבתי גם במשך מס' –כמו  .הרבנית של נחלת יהודהגם ביניהן הייתה של נשים, שגרעין קבוע היינו שנה.  30 –יותר מ 

  ה.שנים במגן דוד אדום עד הולדתה של בתי הבכור

  

מפקד ככשהכרנו הוא שירת  בנחלת יהודה.  חדר בבית הוריו בעקבות כך שהשכרתי, 1944בשנת את רחביה, בעלי הכרתי 

בחטיבת גבעתי.  55עם הקמת צה"ל, לאחר הקמת המדינה, הוא התגייס לצבא ושירת במלחמת השחרור כמפקד גדוד בהגנה. 

בסיוע  סקעבמסגרת תפקיד זה  -יחידה להכוונת חיילים משוחררים ה מזכיר שלו: לאחר מכן, מילא תפקידים נוספים כמ

בהמשך, מזכיר מועצת הפועלים בראשל"צ. לאחר מכן, שימש כבמציאת עבודה לאחר השירות הצבאי. לחיילים משוחררים 

של האיגודים (טיפל בשביתות, סכסוכי עבודה) דאג לזכויות העובדים  במסגרת תפקיד זה – ועד הפועלהומזכיר שימש כ

גם להם עם מציאת דירה עזר כאשר אחיי עלו לישראל הוא  רחביה היה מסור לעבודתו בלב ובנפש.המקצועיים השונים. 

  עבודה.ו

  



 

. 1945נולדה בשנת בתי הגדולה  .נינים 13 –נכדים ו  8בן ושתי בנות, שמהם יש לנו  בעלי הקמתי משפחה ונולדו לנויחד עם 

המשפחה היא התענוג שלי. זה קשה לתאר עד כמה. כשאת מאבדת  אבל מהבית. ,כשהילדים נולדו המשכתי לעבוד בתפירה

הבן שלי והבת לילדים שלנו מעולם לא היה חסר כלום. כיום,  שאת מקבלת בחזרה.את המשמעות של מה משהו אז את מבינה 

  שנים. 8מאז שבעלי נפטר לפני  ן, ובכל סופשבוע לוקחת אותי אליהברמת השרו מתגוררתוהבת הצעירה  ,ידיעל הבכורה גרים 

שוב לעזור במיוחד להורים. זה כ"כ ח .בני משפחהבים. שיעזרו אחד לשני במיוחד ללדורות הבאים: שיהיו טושלי מסר ה

  קנה.בתקופת הז

  
  

  2015ינואר  לציון, –ראיון : יפעת בראל , ראשון 

  

  1967דבורה בשנת 



 

  1985דבורה בשנת  

  

  

  דבורה יחד עם אחיותיה

  



 

  

  (שניה מימין) דבורה עם אחיותיה,

  

  

  שלושת ילדיה של דבורה עם חמתה. 


