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  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

  תאודור הרצל



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

, אבא עסק במסחר של עצי יער .ציפורה ואברהם ילהורי, בעיירה טומשוב הנמצאת במחוז לובלין שבפולין 24.4.32ב תינולד

אחות של , בהמשך עברנו לעיירה יוזסוף שם גרנו על יד הינדל. ל ואמא טיפלה בי ועשתה את עבודות הבית"כריתה ושיווק לחו
משפחתי . אני זוכר את בית הכנסת הגדול. םיתה קטנה וגרו בה יהודים ונוצרייהעיירה ה .לעסק של אבי אימי ובעלה שהיה שותף

  . בחדר, כשאר היהודים בעיירה, יתה מסורתית וכשגדלתי למדתייה

 אבי. שבת תשובה - בין ראש השנה לכיפורהלידה נערכה בבית בשבת ש. וחצי עם לידתו של אחי שמואל 3י החלו בגיל יכרונותיז
כבר בנה בית  ות ארצה אך הוריו לא אפשרו לו ולאחר מכןאני יודע שמאז ומתמיד רצה לעל, היה ציוני וייסד סניף של החלוץ

  .כניסות לארץ עודומשפחה ולא אישרו 
לאחותה . ובאחד הימים אחד מהם הגיע אלינו לביקור ודיווח על שמועות המלחמה הקרבה שראלילאימי כבר היו שני אחים בארץ 

, שכולם היו בעלי משפחות, התפזרו ואילו ממשפחתו של אבי רשאר אחיה הצעירים כב, וא כבר סידר להגר לארגנטינהשל אימי ה
  .נשארנו בפולין

  

  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

  
תה יבתחילה הי. הגרמנים פלשו לפולין, בדיוק כשהייתי אמור להתחיל את לימודי בבית הספר הממשלתי בעיירה - 1.9.1939

בעיירה היה נחל גדול ואני . אצלנו קמו הפולנים להילחם כנגד הפלישה, הגיעו אלינום הם יהפלישה מהירה וחלקה ותוך שבועי

  .זוכר כי בגדה אחת נמצאים הפולנים שנלחמים נגד הגרמנים בגדה שממול
כל הזמן שמענו יריות . שם התרכזנו אמי אבי שמואל ואני, לתוך המרתף שהיה מתחת ביתנו, הרבה אנשים מהשכונה, רצנו

  .תה מעיקהיוהצפיפות הי
כמו , סטריה לכיוון היציאה ומשםימייד החלו כולם רצים בה, רגע אחד נכנס מישהו בבהלה והודיע לנו כי כל הבית מעלינו בוער

עד , אני נשכבתי בין בחורי ישיבה שהתפללו ושרו לידי בלחש. ואדי ונשכבו להסתתר על גדת הנחלורצו כולם אל תוך ה, נחיל
אמי , כשהחושך ירד אנשים החלו לחפש את קרוביהם, בלילה. הייתי לבוש בגופייה וסנדל אחד בלבד היום אני זוכר אותם ואיך

  . מצאה אותי ולקחה אותי איתה אל אבא ושמואל

תוך כדי . מה שנשאר מהבתים היו הלבנים של הארובות, עלינו חזרה למעלה וראינו את כל הרחובות שרופים, בחסות החשיכה
לאחר הרבה בקשות וויכוחים הפולנים . אותו הוא השכיר לפולנים,  בית הקיץ של דודי בקצה העיירה הלילה התקדמנו אל עבר

. אך מכיוון שהיינו בהרכב מורחב של המשפחה החדר לא הספיק והיה צפוף מאוד, הסכימו להביא לנו איזה חדר וחצי לשהות בו

בעודנו מתארגנים לתזוזה אבי נתפס בידי . עומד שלם, תובעיר הולד, אבא התחיל לחשוב מה לעשות ונודע לו כי בית הוריו
  .בלילה הראשון הוא הצליח לברוח ממחנה העבודה ולהבריח אותנו אל בית הוריו, הגרמנים למטרת עבודות כפיה

כו והחלטנו לעבור דר) אוקראינה(אח של אמי גר בצד הרוסי . מולוטוב לחלוקת פולין -תוך כדי המלחמה נסגר הסכם ריבנטרופ
כדי לקחת בדים מעסק הבדים של המשפחה ויחד עם סבא ומשפחת אחותו לקחנו בדים וסבא ובעלה של אחותו יצאו למכור 

  . העמיסו בדים ויצאו לכיוון העיר לבוב, אבי ודודי ארגנו שתי עגלות עם סוסים. אותם כדי שנוכל לקנות בית בעצמנו
לאחר חודש אמי החליטה לא לחכות יותר ושנעבור גם אנחנו . וא לקחת אותנושמואל ואני נשארנו וחיכינו שאבא יב, אחותה, אמי

  .ללבוב, לצד הרוסי

בלילה , היהמעבר הוצב על גדות הנהר אך לא היה קל מכיוון שהוצבו שומרים גרמניים ורוסים כדי למנוע את מעבר האוכלוסי
אמי לא יכלה לעשות זאת עם שנינו והחליטה , המים דרך ה צעירים הצליחו לעבור לצד הרוסיתה פחות טובה והרביהשמירה הי

בצד הרוסי , הוא אמר שמבחינתו אין בעיה רק שבצד השני של הגשר נמצא שומר קצת יותר קשוח. ללכת לדבר לליבו של השומר
אט לאט על אחי ואני נשארנו ליד השומר הראשון וראינו מהצד איך אמא הולכת ל. אבל בזהירות - אז היא צריכה ללכת לדבר איתו
. עם היד" בואו"לבסוף עשתה לנו סימן של . בכתה ודיברה, תה שם מספר דקות ארוכותיהיא הי, הגשר ופונה אל השומר הרוסי

כך . השומר הסכים להעביר אותנו ואף אמר לנו לחכות לו בחורשה בכדי שכשיסיים את משמרתו הוא יוכל לבוא ולעזור לנו הלאה
הוא איים עליו שלא יעשה לנו כל רע בדרך ושהוא  ,וב'יקח אותנו עם העגלה שלו לעיירה לובציהשומר הורה על מישהו ש. היה

  .מחכה לראות שהוא חוזר
כולם יצאו לבושים חגיגיים מהתפילה בבית הכנסת ואמא הצליחה לאתר את המשפחה ולהצטרף , היה זה ערב שבת בעיירה

התיישבנו , נכנסנו לביתם כאשר שולחן ערוך מחכה לנו, וזמנו לארוחהמיד ה, העיירה התנהלה כאילו אין מלחמה בחוץ. אליהם
  !תה חגיגהיזו הי - ואכלנו

שבועיים ועדיין לא הצלנו לקבל סימן  - נשארנו בעיירה עוד שבוע. כששאלה אמא לשלומו של אבא אף אחד לא ידע לענות לנו

בעודנו מתארגנים ליציאה . ו אליו בבריחתם מהנאציםאמי החליטה שניסע לאחיה בלבוב מכיוון ששמעה שגם הוריה הגיע. מאבא



 

יתה גדולה והוא סיפר לנו כי בדרכו עם עגלת הבדים תפסה אותו המשטרה יההתרגשות ה. פתאום מופיע אבא בפתח הדלת
ם ה הצליחה לברוח ואילו הוא התעקש כי אינו מעוניין לתת להם את הסחורה אפילו איהעגלה השני, הרוסית ורצתה את סחורתו

גם שם המשיך להתעקש עד שנכנע וחתם וויתור על , לבסוף הם החרימו לו את הסחורה הוא ישב בכלא. כנס לכלאייאלץ לה
עם הכסף קנו וילה בעיירה , הבדים תהרוויח כסף בעבודאתר גם את העגלה השנייה שהצליחה לבדרכו אלינו הצליח ל. הסחורה

תה עושה בדיקות יתה תעודה והמשטרה הרוסית הייילאף אחד מאיתנו לא ה .לבוב בה התגוררנו אנחנו ועוד ממשפחתנו הרחבה
  . לקבל את הפליטים הרבים שהגיעו מידי פעם מכיוון שלא רצתה

העמיסו אותנו על  -שנה אחרי פרוץ המלחמה המשטרה הרוסית הגיעה לעשות בדיקת תעודות ומכיוון שלא היו בידנו, 1940
  ..הצפוני ברפובליקה המריסקה) נהר(אל תוך יערות רוסיה עד שהגענו לאזור הוולגה  רכבת משא בה חילקו לנו אוכל ומים

אבי עבד בכריתת . בתוך היער) כפרי עונש(על שפת הנהר משם הועברנו בעגלות למחנה עבודה , משפחות 250כ, הורידו אותנו

בודות הבית ולטיפול באחי שמואל ואילו אני אמי נשארה לע. סידורם בערמה וזריקתם לנחל עד שהם מגיעים לנקודת איסוף, עצים
כל אדם היה . אוכמניות ולדוג דגים, תה לנו מורה שלקחה אותנו מידי פעם לקטוף פטריותיהי, הייתי שם במסגרת של בית ספר

המלריה . לא -ואם לא, היינו מקבלים תלושים לאוכל - סהכאם היה אבי מסיים את המ, צריך לסיים מחסה מסוימת של עבודה
  .  בנו כל הזמן והתנאים היו קשיםתה סבייהי

הגנרל שקורסקי נבהל מהתקדמות הפלישה . הגרמנים פלשו לחלק הפולני שנתנו לרוסיה והתקדמו מהר מאוד 1941בסוף 
לצבא הרוסי וילחמו  הגרמנית והציע לסטלין לשחרר את כל האסירים ממחנות העבודה במטרה שיצטרפו בתור בריגדה פולנית

אבא לא היה , למזלנו. זחסטןקהנשים והילדים לקחו דרומה לכיוון אוזבקיסטן ו, הגברים יצאו להילחם ואת הזקנים. נאציםכנגד ה

  .יים בעזרת ספינות רכבות ומשאיותהמסע נערך כחודש, כשיר דיו כדי ללכת להילחם והוא פונה איתנו לאוזבקיסטן
גרנו שם . תה מלאה בחקלאות ובפירות על העציםיהי נדהעיר סמרק ,שוב הגענו למקום בו לא הורגשה המלחמה 1946 - 1942

, תה מוסלמית ודיברו שם אוזבקית ופרסיתיהרפובליקה הי. בחושות העשויות מטיט ואבי הלך לעבוד במפעל שעבד למען הצבא

לחמה ובמשך באוזבקיסטן נשארנו עד לסופה של המ. שהתגוררו במקום יאנחנו התחלנו לדבר פרסית ברחוב עם יהודי בוכר
  .החקלאות פסקה, מתו מרעב ומחלות החודשים האחרונים למלחמה הגיע גם לשם הרעב והמון אנשים

את פעילי האייזנצגרופן שעברו וחיסלו את תושבי , לקראת סיום המלחמה הנאצים שלחו לעיירה בה התגוררו שאר בני משפחתי
  .שנים והצטרפה לפרטיזנים 3-4יה ביער כמכל משפחתנו שרדה בת דודתי עטרה שברחה ליערות וח. הכפר

. הפולנים ל ידיבלילה נרצח ע, שמענו מיהודים אחרים שמי שחוזר לעיירות בדרך .1946אנו חזרנו לפולניה כאשר היה היתר ב

תה ילעיר ברוצלב שהי, סוע עד לקצה השני של פוליןנהמשכנו ל, בעקבות המידע. לכן עדיין היו אנשים שנשארו כפליטים ביערות
ברגע שהגענו  .הגיעו לשם, כולל אותנו, הפליטיםהתושבים הגרמנים  גורשו אחרי המלחמה משם ואילו עכשיו כל . ק מגרמניהחל

  .ומאז החלו כולם לנסות ולברוח מפולין. לברוצלב התרחש הרצח הגדול בקלץ
יחידי שנשאר ממשפחתה של בחורה פולניה וה פגשנו את אחיה של אמי שהוסתר על ידי בברוצלב התמקמנו לכמה חודשים ושם

אני ואחי הקטן . לארץ ישראל כיה ומשם לעלות'שרות לצאת לצרגנו לנו את האפוסף פגשנו שם שליחים מהארץ אשר אבנ. אמי
ההורים הגיעו בקבוצת מבוגרים שעלתה אחרינו , "נוער חלוצי מאוחר"הצטרפנו לקבוצה של ילדים כחלק מתנועת העבודה 

  . בתנאים יותר גרועים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  העלייה ארצה

סנו לאורך הדרך התאכ. כך עברנו מגבול לגבול עד גרמניה. משם לזלצבורג, משם לוינה, כיה'אותנו מברוצלב לצבתחילה הבריחו 
בגרמניה היה שוב מפגש עם ההורים כאשר הם החליטו לצרף את  .ת ובמחנות צבאיים שנמצאו בדרכנובגטאו, בבית חולים

נפרדתי מהורי ומשמואל והמשכתי עם . הוא יעשה איתם) מגרמניה לצרפת ולישראל(סע שמואל אליהם ושאת המשך המ
  . מגרמניה הבריחו אותנו לצרפת והגענו קרוב לנמלים בפרוורי העיר מרסל. הקבוצה

רי הו. אוניית משא שהורכבו עליה מדפים לשכיבה,  1.4.47פליטים יהודים ב 2700כ" תאודור הרצל"מהעיר מרסל יצאנו באונייה 

צוות הימאים . עלינו על האונייה בחושך ויצאנו להפלגה. יצאתי לדרך עם קבוצתי החדשה, 15בן , ושמואל עדין היו בגרמניה ואני
 התנאים. ברוב מהלך ההפלגה היינו צריכים להיות בתוך המחסנים כדי שלא יראו אותנו מטוסים, רגון ההגנהעל האונייה היה מא

  .ות כאלהאפילו חיות לא היו מובילים באוני. זקנים ונשים בהיריון, היה חם מאוד. םומי מנות קרב, היו צפופים וקשים
האנגלים גילו אותנו והביאו  ,ון היה לעגון מול תא ולפרוץ לארץהתכנ, אורות אך כשהתקרבנו לחופי הארץ האוניה הפליגה בלי

צוות האונייה החליט להמשיך להפליג ואמר לנו כי מי . שולא הם פותחים בא -מולנו שתי אוניות מלחמה והודיעו כי עלינו לעצור
הגדולים יותר עמדו על קצוות האוניה עם מקלות כדי . שיכול שיעלה על הסיפון כדי להילחם באנגלים שלא ישתלטו על האונייה
  - לאחר שלא הצליחוהאנגלים ניסו לעלות פעם פעמיים ו. להרביץ והיותר צעירים עלו למעלה כדי לזרוק את כל מה שאפשר לזרוק

תחלנו פתאום ה. םהרבה חברה נפלו למי. נום מתמשךייהמיד כולם היו בוכים והיה ג. התחילו לירות פצצות גז מדמיע משני צידנו
ד מולנו ועמשית לבסוף שלחו אוניה שלי, ב מהררבנו את המלחמה והאוניה המשיכה לכיוון תל אביד, לראות את תל אביב מולנו

. פצועים וחמישה הרוגים+ 20היו . ברגע זה האנגלים התקרבו אלינו ופתחו באש חיה. התנגשנו בה ונעצרנו - כדי לחסום אותנו



 

הצוות התערבב , אוניות נוספותהגעת כדי למנוע תלטו על הספינה וחיפשו את הצוות הם הש, מייד נכנענו ונתנו לאנגלים לעלות
  .נייה שלהם וגררו אותנו כל הלילה עד לחיפה בתור שבוייםהם קשרו אותנו לאו. על ההגה 10עם כולם והשאיר ילד בן 

עד היום ריח הפירות הללו הוא ריח , כשהגנו לנמל חיפה הופתענו במטר תפוחים ותפוזים שזרקו עלינו פועלי הנמל העבריים
, ררו לאוניה הבריטיתתפסו בכח איש איש וג.. אנשים לא רצו לרדת,  בנמל חיפה העבירו אותנו לאונייה הבריטית. הארץ בשבילי

גנה אנשי הצוות ידעו מראש והתחבאו במסתורי האוניה שע. סגרו אותנו במחסני האוניה והרגשנו כי האוניה מתחילה להפליג
  .בנמל והסתננו בלילה אל החוף

איש  20,000יותר מכשהגנו כבר היו  .סטה ומשם למחנות של הצבא הבריטי שכבר לא היו בשימושנמל פנגול הגענו לקפריסין
הועד בתוך המחנה , םא נכנסו למחנה רק הביאו מזון ומיהחיילים ל. על מגרשים פנויים הקימו אוהלים שנתמקם בהם. במחנות

  . היה אחראי לחלוקה בפנים

הנוער  .ו לבתי חולים ולתרבותכמו כן היו מחנות שהוקצ. בתי ילדים ומשפחות, רווקים, נוער: טוסיםאהמחנות התחלקו לפי סט
בקפריסין ייעדו אותנו לקבוצת כנרת וכבר הגיע מדריך מאפיקים לעשות . ואנחנו חלק ממנו, 65שהגיע בלי הורים קיבל את מחנה 

למשל , בנוסף היו ערבי תרבות והופעות ריקודים. עשינו הצגות, ותקליטים פטפוןהביאו , שירים, לימדו אותנו עברית: לנו הכנה
נמשיך עוד ? מה עושים. שבאמצע ההופעה כשהחליפו תקליט הוא נפל ארצה אלא" השוק הפרסי"היה ערב בלט ושמענו את 

  .שהמדריך ילך לקנות תקליט נוסף בארץ -כמה ימים
בזמן . וכך יצאנו מקפריסין לפי הסדר בו הגענו. אישורי כניסה לארץ 1800טית הקציבה כל חודש כ ילאחר תקופה הממשלה הבר

ה אצלנו שידע אנגלית 'אחד החבר .ל אפילו לא לצבא ששמר על המחנותתמיד היה אספקה של מים ואוכלא , שחיכינו לתורנו

בוקר וכשיום אחד רצינו להכין גלידה משיבולת שועל וחלב משומר והיה  חד החיילים שיאכל אצלנו כל פעם ארוחתשיחד את א
בסיר . וקים של קרח והבאנו איתנו חזרהיר קניתי בלבע. מיד שכנענו את אותו חייל להסיע אותנו לעיר הסמוכה -חסר לנו קרח

בתורנות סובבנו עד שבסוף יצאה לנו גלידה קרה . גדול שמנו את הקרח ובסיר קטן את הקמח המנופה מהשיבולת ואת החלב

  .החברה שהגיעו מהיערות ידעו להסתדר בכל מצב ובעזרתם הוצאנו יש מאין! וטעימה
  

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

 ):לדורות הבאים
  

ות ותחקירים ואז פואיהיו בדיקות ר. שם הוציאו לנו תעודות ואישור שהיה בארץ. ת והגענו לעתליתאוניוקחו אותנו בל. תורנו הגיע

מההגנה במטרה לשמור  נערים לכיוון קיבוץ כנרת בתוך אוטובוס בו עמדו לרשותנו חיילים+ 40כקבוצה ונסענו  שחררו אותנו
אני זוכר שבדרך המלווים . יצאנו מעתלית דרך בית אורן לכיוון עפולה. בישיםהערבים היו תוקפים ביריות על הככי עלינו בדרך 

אל ולמושבת ת גולני אז ירדנו מכפר תבור ליבנפחדנו לעבור דרך צומ. מההגנה הוציאו מהחולצה חלקי סטנים והרכיבו נשק
  .הריים והשמש שקעהתה זו שעת אחר הציהי. וכל כך התרגשתי, בפעם הראשונה פתאום ראיתי את הכנרת. כינרת

איפה שהיה , "פקק"בתחילה הייתי . נרת כשהיה מגוריםבקיבוץ כנרת לא היה מקום לכולם לכן הייתי קצת באפיקים וחזרתי לכ

אני . בתור חצרן וברפת, לול, עבדתי בכרם. לא תמיד היו לנו נעליים לכן כל פעם החלפנו בנינו לפי מקום העבודה. צריך עבדתי
, אחרי שעברתי ברפת הלכתי לחדר האוכל שם כולם הסתכלו עלי ולא היה לי נעים,  ימי הראשונים בקיבוץזוכר את אחד מ

באמת מסריח , אמרתי שנכון" !! שמסריח"שאלתי מה קרה וחבר אמר לי כי יש שמועות בקיבוץ  שבעוד עבדתי ברפת אמרתי 
 ..אז לא הבנתי מה הם רוצים, אבל בכל זאת עבדתי! שם

) פלוגות מקומיות(מ "אותנו התחילו לאמן בפל, מחנה של ערבים והתחילו המאורעות לקראת מלחמת העצמאותבצמח היה 

. אני זוכר שהיינו קוצרים את התלתן שעל גדת הירמוך ואני הייתי נוסע ומעביר את התלתן מהירמוך לכנרת. לקראת המלחמה
יום אחד . ר מתי שיש הפסקה כי הילדים זורקים אבניםי להיזהר לא לעבויהמועצה עלעל יד בית הספר של אמרו לי שכשאני עובר 

 . התחבאתי בתוך האספסת ואילו הפרידות כבר ידעו את הדרך חזרה לכנרת, ואכן מטר של אבנים נזרק לעברי, עברתי בהפסקה
שחיכו ליד יקים 'הפיגוע הראשון בתקופה זו מצד הערבים היה כאשר באותה עונה נטענו מטעי בננות והערבים דרסו את הבננצ

 .הכביש לטרקטור שיבוא לאסוף אותם בסיום יום העבודה
. על יד השער של אפיקים פרקו את הפסים. סוריה - צמח-הוחלט על פעולת תגמול ואנשי ההגנה שמו מחסום על הרכבת מחיפה

 .הרכבת עמדה שם כשנתיים עד שפינו אותה. הנוסעים יצאו מהקרונות וברחו. הרכבת הגיע ונעצרה במקום
דבר ראשון אחרי המלחמה קיבלנו הוראה לסלק את כל מה ששייך , במהלך המלחמה הייתי בכנרת וחילקו אותנו להיות קשרים

את הבוגרים מבניינו   סומאוחר יותר גיי). האון(את כפר סמרה  ולאחר מכןבצמח בתחילה ניקינו לגמרי את העיירה , לערבים

 .לצבא ואותנו לקחו לייסד את האון
, כנס לגליל ים אך לא קבלו אותם ולבסוף התמקמו בחיפהיהם ניסו לה, ובכנרת לא היו מוכנים לצרף הורים' ו בעליה דהורי הגיע

ובקשתי שיתנו לי לצאת כדי לעזור  16הייתי אז בן , עם ההורים תקשרתי במכתבים והבנתי כי הם זקוקים לעזרה בבית. יפו וברח

חזרתי קצת לכנרת אך שמתי לב שההורים עדין לא , בחדר אחד וזה לא היה נחגרנו כולנו , מצאתי עבודות בחיפה. להורי
הרבה עזבו את הקבוצה אחרי . לכן כשיצאו החברה מכנרת לייסד את האון אני נסעתי לחיפה והחלטתי להישאר,  מסתדרים

 .הצבא בעקבות הוריהם



 

יה יותר טוב בבית אמא מצאה עבודה בבית המצב כבר ה, התגייסתי לצבא, מצאתי עבודה קבועה בחברת שירותי הטלפון

הורי התבססו מעט ועברו . היה לי טוב בצבא. אני התגייסתי לחייל הקשר, שמואל נכנס לקיבוץ רמת יוחנן בתור ילד חוץ, חרושת

 בערבים למדתי כהשלמה של בית ספר תיכון ואחכ, חזרתי מהצבא והמשכתי לעבוד בחברת הטלפונים .חדרים 2למוצקין לדירת 
  .גם בטכניון

היא גדלה , הוריה גרו בכפר ביאליק והיו מוכרים את התוצרת החקלאית של הכפר, את וולה אשתי הכרתי כשהורי עברו לקריות

  .יצאנו כמה פעמים ולאחר שנה התחתנו ועברנו לגור בחיפה. שם הכרנו - בגבת ואחרי הצבא חזרה לכפר ביאליק

                                                                                                        :                   ילדים 3נולדו לנו 

 2טלי ונולדו להם  עם הראשונלהתחתן  .במנהל עסקים שניתואר ולמד כלכלה , קצין במודיעיןהיה . ן"יזם בעסקי הנדל - אייל

ם בן היו, בר :נולדו רשלין התחתן בשנית עם. שיר מתגייסת השבוע, ת בטכניוןרותם סיימה צבא ועכשיו לומד, שיר ורותם :בנות

  .גרים בחיפה. 16

כ התגייס והיה קצין "אח. במנהל תעשייתי 2סיים תואר , למד עתודאי בטכניון להנדסת ייצור .ל מכוניות חשמליות"כנסמ  -איתן

  .גרים במודיעין. עידו נדב ויואב: ה ילדיםלהם שלושנוגה ו תחתן עםה. אגף הטכנולוגיעד דרגת אלוף משנה ב
פוסט דוקטורט  ועשתה למדה כלכלה בטכניון עד לדוקטורט ,שירתה בחיל החינוך. מרצה במכללת עמק יזרעאל - שלומית

  .כרוןיגרים בז .13ודור בן  16אור בת : שני ילדים להםו עמיתהתחתנה עם . בירושלים
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