
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סיפורו של אברהם סביון



  

  .בן יחיד ללאה ונתן, סל שבבלגיהיבבר 3.10.1932נולד ב

  

. תהיתה עקרת בי , שמידי פעם עזרה לאבי, לאבא היה בית מלאכה לתיקי נשים ואמא, גדלתי לבית אוהב ומחבק

  ..שבישלה כ בתוך מרק העוף"הכי אהבתי לראות איך היא פורסת את בצק האיטריות ועוד יותר לאכול אותם אח

  .ס היה מעורב וכך גם חברי"גרנו עם עוד שתי משפחות יהודיות בסביבה של נוצרים ולכן גם בי

אני זוכר שסביב גיל . י זריקת סכין ודמקה"כיבוש ארצות ע, מחבואים, )ולים'ג(המשקים ששיחקנו בעיקר היו באלורות 

י גם אני לשרטט והוא נעמד לידי ללמד אותי את מיד התחלת, הייתי בבית המלאכה של אבי וראיתי אותו משרטט 4.5

  .תפסתי את הטכניקה ועודני מצייר עד היום, מאותו רגע לאהפסקתי להיתאמן. הטכניקה

  

1940  

החלו הגרמנים  עיירהכאשר היינו ב. טולוז שבצרפתעיירה ליד לספרד ולאחר מכן ל סועהחליטו לבמהלך ילדותי הורי 

אם כך או כך קיימת מלחמה שלפחות נהיה  -תחננתי להורי שנחזור הביתה לבלגיהה ,וכמו כן לצרפתלפלוש לבלגיה 

ועלינו  זנואר. ולמצאו מקלט בארץ ניטראלית אבי מצא לנכון לברוח לשויצריה כדי להתרחק מן הגרמנים .בבית

 על ידי משמר נתפס - ומי שמצליח השמירה מאוד קפדניתכי  כי אין אפשרות לחצות את הגבול אך הודיעו לנו ,לרכבת

 .הרכבת עצרה בחריקת בלמים, לפתע נזרקתיו חזרנו לדרום צרפת ברכבת. יםנאצהגבול השויצרי ומוחזר לידי ה

לכל עבר  צעקות נשמעו. מבוהלים אנשים החלו לרוץ לקראת היציאה, תפצוצים חזקים נשמעו בקירבת הרכב

 .המוןי תפס אותי ואת אימי ביד ונדחפנו לתוך האב ,קמנו .סטריההי ,צרחות של נשים וילדים" את הרכבת מפצצים"

מן  רק ירדנו .לברוח אל המנהרות התת קרקעיותועלינו  -יל כולההעיר לאת ם מפציצים את תחנת הרכבת והגרמני

. נענו כמו עדר בהמות, אבי הרים אותי על הכתפים ואת אימי תפס ביד, למערבולת וזרם אדם הכניס אותנו, הרכבת

. בשעגות של אנשים שנפלו ונדרסו על ידי עדר אדם הנדחף וזועק מכא, הבזקים וריח של עשן, צותרעש מטוסים ופצ

   .מתרוממים לשמים וענני אבק, עשן, אש, ים שלמים קורסים כמו קלפיםראיתי בנינ

  . הצלחנו להגיע למנהרות

לא הייתה , זה היה נורא .אתבמשך שעות רבות היינו כלואים בין האנשים הפצועים והגונחים מכאב ללא אפשרות לצ

במשך תקופה  מקרה זה גרם לי לפחדים וסיוטים .דם ושתן והסירחון היה מעורב בריח אפשרות לעשות את הצרכים

  .עד אשר דחקתי אותם מן הזכרון ,ארוכה

  . בשיירהלכיוונה התחלנו לנוע אמרו לנו שישנה תחנת רכבת סמוכה ועם אור יום 

אימי נשכבה עלי וכיסתה אותי בכל , והמטיר ירי על השיירה צלל ישר לעברנו ומטוס שריקה איומה נשמעה... לפתע

 .מתי אכלתי בפעם האחרונהלא זכרתי , שחולק בנינוחתיכת כרוב הביא לי  אבי ,הגענו לרכבת. נצלנו בנס, גופה

זמני בו הגענו לבית ו כום כסףאבי צויד בכתובת למגורים וס. כעבור שעות ארוכות הגענו חזרה לטולוז בדרום צרפת

שלש מיטות ברזל המעלות חלודה , הקירות עם סמני עובש לכל אורכם. שני חדרים ורצפת עץ עליה גדלות פטריות

 מטבח גדול עם כיריים ברזל ואין מים זורמים בבית, התקרה עשויה עץ עם סימני רטיבות,  ועליהם מזרוני קש ישנים

אנו מתגוררים בבית  .הגרמנים מתקדמים וכובשים את צרפת, בנתיים. יתנויהיה זה ב -עד יעבור זעם. ולא שירותים

הליכה , אבא יצא כל יום ללקט פירות ואילו אני נהנתי משיטוטים בחווה, ידדה עם השכנותתא הימא, כבר תקופה

תי המשכ.  הגרמנים סיימו לכבוש את כל צרפת. משחק עם החיות ולבסוף התחלתי גם ללכת שם לבית הספר, לנחל



ההורים התנגדו לחזור אך לבסוף שכנעתי , התגעגעתי למקום המוכר והאהוב. לבקש מהורי שנחזור כבר הביתה

  .אני מרגיש שבעקבות מעבר זה הם נלקחו לאושוויץ. הם נכנעו והינני מצטער על זה עד היום, אותם

  

  החזרה לבלגיה

הרכבת והורו לכל הגברים לרדת ולבדוק  בכניסה לבלגיה עלו הגרמנים על, לבלגיה עשינו ברכבתאת המעבר 

. אמר!" הצלחתי להתחמק: "ברו כמה דקות של שקט ואבא חזרע. פחדתי נורא שפתאום לוקחים לי את אבא. תעודות

  . והמשכנו לסוע נשמנו לרווחה

  .כשהגענו הביתה גילינו את כל החלונות מנופצים מפיצוץ הגשרים של האנגלים בנסיגתם מהעיר

 שרים שירי לכת , הם צעדו ברחובות בשורות מסודרות. שה נוכחות חזקה של הכובש הגרמניםברחובות הורג

, אנו הילדים עמדנו על המדרכות מתבוננים בהם ,נועלים מגפיים מסומרות המשמיעות  רעש מפחיד, גרמניים

, ת ובתי קפהומספר חנויב. חלקם ראיתי חומקים לתוך הבתים, המבוגרים השתדלו לשמור מרחק מהם .ושותקים

ולנוע הסריטו תעמולה נגד היהודים והתוצאה בבתי ק. "הכניסה ליהודים וכלבים אסורה"כי  המודיעים  נראו שלטים

אתה כי אתה " :כששאלתי למה הוא ענה. שלא אכנס ועצר אותי ס עמד שמש בית הספר"בשער בי :לא איחרה לבוא

פרצתי  ,לא יכולתי לדברו שם פגשתי את אימי, יתה בכל כוחיברצתי ה. הרגשתי התקבצויות בבטן וחנק בגרון "יהודי

  .הוצאתי את כל הלחץ שהצטבר בתוכי, בצרחה ובכי

  

הגעתי והשתדלתי  .בית המלאכהב לעזור לווביקש שאני אבוא , אבי שחזר לעבוד בבית המלאכה קיבל הזמנה גדולה

אבי העיר אותי  .דמתי על ערימת הכובעיםעבדתי כך שעות עד שנר, בכל כוחי לעשות את עבודתי בצורה מושלמת

אמא , וחרכבר מא"אמר אבי  "לא". "מייד אמשיך לעבוד, ןלא אבא אני לא יש"קמתי בקפיצה , ם נשיקה על המצחע

  ."אתה ילד טוב, ה בך ואני מודה לך אני גא. תקח אותך הביתה

, רק בעמידה,רה צבורית אסורה בישיבההנסיעה בתחבו, חובה לשאת טלאי צהוב,  כל יום הביא איתו גזירות חדשות

לתושבים  ?האם המגע אתנו יזיק למשהו ? האם אנו היהודים טמאים, כילד היה לי קשה להבין,ורק בקצה הקרון

, היה פחד לצאת לרחובות. גם בפחם לחימום הבית היה מחסור, חולקו בולים ששמשו לקבלת מנות קצובות של מזון

  .גורלם לא נודע, והעלו אותם על משאיות, בותהגרמנים עצרו את היהודים ברחו

אימי עשתה גיחות  .אכלנו ממנו בוקר וערב במשך הרבה זמן, ערב אחד הגיע אבי ושק גדול עם שעועית לבנה על גבו

  .ד כמה היא מסכנת את עצמההבנתי ע, לשכנות לא יהודיות וחזרה עם כד חלב

, שם למדתי קריאה וכתיבה בלשון הקודש,  עם כיפה בכיסיהייתי יוצא כל בוקר לבית הכנסת , במקום בית הספר

השמועות על .  ריה עד שגם הלימודים בחדר הופסקוובסוף השיעור קבלנו כל אחד סוכ ך"ספורים מן התנהרב סיפר 

אבי הכין דרך בריחה  . היה נס, כל יום שעבר ולא נתפסנו, ילדים ונשים גברו, תפיסת יהודים ועל ההתעללות בזקנים

הוא תכנן דרך .  הוא כיסה את החלון כדי לחסום את האור, היה לנו חדר בו החלון פנה לחצר, הדירה שלנו מן

, לעבור עוד קיר נמוך, ללכת מספר מטרים, מן החצר היינו צריכים לעלות על קיר מפריד ומשם על גג צר, המלטות 

ירגל את המסלול עם אימי ואיתי מספר אבי ת. ומשם לצאת לרחוב אחר, לרדת בעזרת סולם ברזל לחצר אחורית

כדי לעקב את הפריצה , בעזרת שרשרת ולוח עבה, מבפנים, הוא חסם את דלת הכניסה לבנין, בשלב הבא. פעמים

  .ולתת לנו מרווח זמן לבריחה, של הגרמנים לבית

 

 



  1942הבריחה מהבית 

אחד הגברים תפס  .גברים ואישה שני חסמויציאה מהמכולת את ה.  לקנות לחם במכולתעם חבר אבי שלח אותי 

ראיתי משאית חונה בדיוק ליד בתינו אנשי הגסטפו לבושים . "הגרמנים נמצאים ליד ביתכם, עצרו"אותנו באומרו 

חברי צועק , ל כוחותיו לכיווננואני מבחין באדם היוצא מן הבית שלנו ורץ בכ. מעילי עור שחורים נכנסים לתוך בתינו

מספר . זה היה האבא של חברי .מתבוסס בדמו ,האדם נופל על פניו,  נשמעת יריה ,הבאותה שני" זה אבא שלי"

אני משתחרר מן  ,מחפשת אותי, לכת ומסתכלת לכל עברואני מבחין באימי היוצאת מן הבית והו, דקות עוברות

בוא "ומרת האחיזה של אותו אדם יקר שבעצם הציל אותי ומזנק בריצה לקראת אימי ונופל בזרעותיה המושתות וא

  .היא תופסת את ידי ואנו מתרחקים מהר מן המקום "מהר, חייבים לברוח מהר, מהר

חלפנו על פני בנין המשטרה , כי אימי התנשפה בכבדות, והמשכנו בהליכה) הקנאל(של התעלה חלפנו מעל הגשר 

הגענו  .פני הגסטפומוח  מקום המפגש במקרה ונאלץ לבר עד לפרק הגדול בו קבענו אתבדרך נינוב ינו ועל, הבלגית

אני זוכר את . לא העזתי לשאול אותה על אבא ומה גורלו, אימי פרצה בבכי והסתירה את פניה בכפות ידיה, למקום

והמשיכה  י לא נרגעהאימ"  הוא תמיד הסתדר, אל תדאגי אבא ידע להציל את עצמו ,אימא" המשפט שאמרתי לה 

אבל אני ראשון  אומר , שנינו אמצנו את העינים!" א אני חושב שזה אבאאמ. "אבל ללא דמעות גם אני בכיתי, לבכות

זה , אמי גם ירדה את המידרון בריצה והתחבקנו שלושתנו, קמתי  ורצתי לקראתו בכל כוחי" זה אבא אני בטוח: "לה

  .שקשה לתאר, היה רגע של אושר

עם .   כל הבריחה ועתה אכלנו אותו החזקתי אותו חזק מתחת לבית השכי במשך, עוד היה ברשותישקניתי  הלחם

ונסענו ליער ) חשמלית(ל טראם עלינו ע, ויצאנו לדרך אכלנו את שארית הלחם, בירכי אימיאחרי שינה על , אור ראשון

היא מאוד שמחה לקבל . לדירתה של סבתא פייגה רנו במשך כל היום בין השיחים ומשם המשכנושם הסתת, איווליוו

לא , הוא הכיר אותי לאישה נחמדה, אבי אמר לי כי אנו חייבים להיפרד כדי שיהיה לי טובימים ' לאחר מס, אותנו

אמי נשקה את עיניי  ובשקט , הייתי המום ולא רציתי להיפרד. יהודיה שהסכימה להחביא אותי אצלה עד יעבור זעם

שנית עלי ללמוד , מישל מישוו ולים בשם אנדריתנולדתי להורים ק :החלפתי את זהותי. ושלווה שיכנעה אותי להסכים

" תמיד תזכור שאתה יהודי: "אבי חיבק אותי באומרו. הפרידה היתה לי מאוד קשה. להצטלב ולכרוע ברך לפני השינה

  "אני מבטיח לך. לא אשכח, בסדר אבא"

 

  בביתה של מדם וון דר וואלדה

והזמינו אותי לכוס קקאו ותי יפה ושלושת ילדיה שקבלו א מדם וון דר וואלדה :פגשתי אישה נחמדה ,להפתעתי

יהיה עליך להיות  , סהאסור לך להיות בקומה הכני, במשך היום, אסור יהיה לך לצאת מן הבית: ההוראות היו. ועוגיה

אני ", אמרה" תבין אותי" .אם הנך רוצה לשרותים, עליך להודיע לי, ובמשך היום תקבל את הארוחות שם בעלית הגג

 בערב אבוא לקחת אותך ותוכל להתרחץ. עליך יהיה לשמור בקפדנות על הכללים ,ילדיי מסכנת את חיי ואת חיי

  ."אם תרצה אתן לך מספר ספרים שתוכל לקרוא: "בקול אימהי  והוסיפה, היא דיברה בשקט" ולהחליף את בגדים

א אוכל לשחק עם ל, לבדי, גגבעלית ה יהיה עלי לבלות ימים ולילות, מוםאבל הייתי ה והקשבתי לכל מילה עמדתי

  .   ברולא לד ילדים

, ונעימים והדמיון הוליך אותי למקומות רחוקיםהתחלתי לקראו את הספרים בהנאה , תהימים והלילות חלפו באיטיו

הרגשתי מאוד בודד וכדי לגרש את הבדידות , גברו מדי יום ,הגעגועים להורי. את מצבישהשכיחו ממני לזמן קצר 

 ידיבהם נרדפתי על  בלילות היה קשה להרדם והופיעו חלומות. ו להגן על אבא ואמאבקשתי - דברתי עם האלוקים



עק ואני רץ מבוהל בכל כוחי ביער חשוך וזו, הזועקים לעזרה ומושיטים ידיים  מדממות הגרמנים וסיוטים על אנשים

  .עהיורר בבהלה כולי מכוסה זואני מתע, לעזרה ומחפש את הורי

, ומהלשנות מפחדים לחזור הביתהלביקור וסיפרה שהם ישנים כל יום במקום אחר ויום אחד הגיע במפתיע אימי 

בזמן שאבא מתרוצץ להשיג לנו מזון ומקום  אנו ישנים תחת כיפת השמים וביער אני נשארת לבדחלק מן הזמן "

.   "אתה ילד גדול, אני מקווה שהנך מבין, נבאו לקחת אותך מכאןבבאו הזמן  ,אנו לא רוצים לראותך סובל איתנו .לישון

 .ספרתי לה עד כמה אני סובל גם כן ובכיתי ולא רציתי להפרד ממנה ,הבנתי הכל אבל ילד רוצה להיות עם ההורים

היא נפרדה ממני עם דמעות , נשקתיה וחבקתי אותה בכל כוחי, בתוכי ידעתי שאימא צודקת, כל תחנוני לא עזרו לי

  .בעינים

  

  מקום זמני והחזרה הביתה

ס כי הם מחביאים אותי בעליית הגג ומדם וון דר וואלדה מייד קראה להורי לבוא "זמן סיפר הילד הקטן בבילאחר 

מצאנו מקום  .הורי חבקו אותי בכוח , אבל , לא הרמתי קול, לא צעקתי , לא ידעתי אושר יותר גדול. לקחת אותי

 -אבל מה שחשובהריח היה מבחיל . מעל לרפתהמחבוא היה  . לא יודעים כמה זמן נוכל להישאר, מחבוא זמני בחווה

  .כבר לא הייתי לבד,  הורי היו לידי, המשפחה היתה מאוחדת

קראתי מאמרים ארוכים ומשעממים , אימא דאגה להשכלתי, לעתים הביא עתון, אבי יצא כמעט מדי יום, הימים חלפו

אבל לא לצאת , יכולתי להתרוצץ ולרוץ .ליפתרתי תרגילי חשבון שאימי הכתיבה   ,במקום שאין כתוב, ובשולי העתון

, להסתכן האיכר לא מוכן יותר, אנו חייבים לעזוב את המקום: "יום אחד חזר אבא ובפיו בשורה רעה .מן הגורן

הסתכלתי אל אימא , יצאנו לדרך ומסלול הנסיעה מוכר לי. "ומחפשים פרטיזנים, בכל האזור הגרמנים מקיימים סיורים

  .רציתי לקפוץ מרוב שמחה, התתשובהייתה " כן"" ?הביתה"ושאלתי כמעט בלחש 

  .לא היתה לנו אפשרות לחמם וגם לא לבשל, הבית היה הפוך וקר, הגענו הביתה

מאוד התחננתי בפני , בבלגיהמחר תבוא אישה לקחת אותי למסתור באחד הכפרים ערב אחד אבי חזר ואמר לי ש

  .אך ללא הועיל .ביחדשעדיף שנתפס   ותי מן המשפחהלא ירחיק אאבי ש

אלבאר אתה : "הרגיע אותי, ובקולו השקט, ק אותיחיב, אבא כרע ברך לידי, אני נפרד מהורישוב ו הרגע הגורלי הגיע

אימי . הוא חיבק אותי חזק ונישק אותי" ראהו עוד נתחנאנ, ואנו אוהבים אותך אתה צריך להבין את המצבילד בוגר 

 .הרגעים הללו נטבעו בזכרוני ולא אשכח לעולם. ראיתי בעיניה דמעות, אותיקה ובאהבה חיבקה וניש ניגשה אלי 

  .ויצאתי ,אמרתי "להתראות"

  

  בית האיכר

  .האיכר ותחושתי לגבי המקום מיד היתה לא טובה הוכנסתי לבית

. והמאותו רגע לא הפסקתי לעבוד בחו ".אצלי עובדים  ,אצלי לא חולמים !?לםמה אתה חו: "לפתע שמעתי קול אחרי

שעזר לי לשכוח את הסביבה בה זה הדבר היחידי במקום הזה החיות השאירו לי מקום לנחמה אהבתי ללטף אותם ו

, הוא הצליף בי עם חגורת עור .ללא סיבה, את המכות הרבות שספגתי ,את האדם האיום בביתו אני גר, אני נמצא

היו בכל חלקי גופי , רצועות העור סימני .ורג אותופעם עולות לי מחשבות איך אני ה מדי, והכול נעשה עם חיוך שטני

 נתן לי להבין כי הוא יודעהוא , כעבור כמה ימים הגיע אבי במפתיע. אני חייב לברוח ממקום הזה- ידעתי דבר אחדורק 

 . נפרדנו ,ראיתי על פניו שאיני צריך להעמיס עליו את הצרות שלי, דתושהוא ואמא נמצאים בסכנה מתמשלא טוב לי 

  . ואת הכח להמשיךיקור של אבא נתן לי תקוה הב



הגעתי קרוב . רציתי לנצל את ההזדמנות וממש להרוג אותו, פעם אחת כאשר ישן .והמצב לא השתנהיום רדף יום 

 .כולי רועד מפחד וכעס האבל מהר ברחתי מן המקום והחזרתי את הסכין למקומ ,אותה לעברוהרמתי וסכין אליו עם 

בן השטן , ודי מלוכלךיה :הוא התחיל לקלל אותי, בל בשמיכותמכורשכבתי בפינה שלי  ,יכורהוא חזר ש ילה אחדל

שהו שלב באיז. לא יכולתי להתחמק וניסיתי לגונן על עצמי בעזרת שמיכה ,והתחיל להכות אותי בכל חלקי גופי

דחפתי לתוך כיסי  ,יכת לחם מלוכלכתלקחתי חת, נכנסתי לדיר החזירים. וברחתי החוצה, הצלחתי לחמוק ממנו

הלכתי במשך כל  .רק לא אחזור לבית הזה יותר. מה שיותר רחוקכ ,רצתי בכל כוחותי .וברחתי לתוך חשכת הליל

 .היה מאד קר והתחפרתי בין העלים היבשים, שכבתי לרגלי עץ עבה. עד שהגעתי לחורשה באפיסת כוחות, הלילה

וללכת הייתי חייב להמשיך לנוע כדי להתרחק . התעוררתי.י לא יכולתי להמשיך ונרדמת, הרעב הציק לי וגם הקור

. הגשם תזה אפשר לי לשתות מן העלים את טיפו, התחיל לרדת גשם. לא ידעתי לאן, רצתי .מהר כדי להתחמם

. הרגשתי שאני בודד בעולם, םידעתי כי אסור לי להירד. עץ עד שמצאתי מנוחה תחתלמזלי הגשם פסק והמשכתי 

מול עיני היה , בחלוף השנים לא פעם הרגשתי כאבים חזקים בחזה ובגרון ורציתי לבכות .אר ערלא הצלחתי להיש

  .מאז נדרתי לא לבכות יותר. שהבכי שלי גרם לו לצחוק, האיש האכזר מן החווה

  

  1943 - 1942סוף  -מהיער אל המנזר

טיפל בי ודאג שיגיע כומר , לביתו הוא לקח אותי איתואדם זקן ו ראיתי לפניי. פתחתי את עיני, גיעה קלה בראשינ

, פסענו על דרך לא סלולה. belloelבלאיי  שם המקום היה. ונסענו ברכבת הכומר הגיע. לקחת אותי למקום בטוח

על הקירות תמונות של אנשים לבושי שריון נשים בשמלות יקרות עונדות . טירה גדולההכפר כבר מאחורינו והנה 

  . מצאו חן בעיניהמקום התחיל ל, תכשיטים יקרים

, עשרות ילדים כולם גלוחי ראש, וראיתי הרבה עינים מתבוננות בי הסתכלתי סביבי ,קמתי ליום הראשון במנזר

לפתע  .ואבוד הרגשתי זר, לא ידעתי מה לעשות, י עדיין לבוש בבגדים שהגעתי איתםהיית. מביטים בי בחשדנות

ה הי ,"קוראים לי מדם אברסר ואני המחנכת שלך: "דים ואמרהניגשה אלי אישה עם צרור בגו" מישו"שמעתי את שמי 

  .היה חם ונעיםגם הוא הלבוש " הזדרז וגש לחדר רחצה. "לה מבט חם

לחדר צעדנו בקצב שמאל ימין  .ללא מילה, הכל בשקט, בשתי שורות שריקת משרוקית הריצה אותנו להסתדר

ביב לשולחן גדול עשוי שיש עמדנו ס, היכן מקומילי סימן כל אחד טפס את מקומו ואני המתנתי שהנזירה תתן , האוכל

כשראשי מורכן ופותחים . אני עוקב אחרי יתר הילדים, הנזירה מצמידה את ידיה ליד חזה ומרכינה ראש. או אבן

, לפי סימן נוסף. כמו כולםובצעתי את סימן הצלב , אבל הנעתי את שפתי, כמובן לא ידעתי את המילים. בתפילה

תפסתי את מקומי , לשעת תפילה הלכנו לכנסיה. ואז הוגש לנו צלחת עמוקה ובה דייסה, ידינו על השלחןשמנו את 

, הצטלבנו מספר פעמים. יני ראיתי את הנזירה עוקבת אחריבזוית ע ,בכל תנועה ת הילדיםוחיקיתי א על הספסל

, הרגשה מאוד קשה הזאת היית. הרגשתי כאילו בגדתי בהם, מהוריסליחה  בראשי בקשתי. ייהויצאנו מן הכנס

 שכחתי את תרגילי החשבון אך, הוצבתי בכיתה דבבית הספר . לא לבכות, יעצרתי את רגשותי. ודמעות עמדו בעיני

והבחנתי בחיוך  םהסתכלתי לה בעיניי? אם אני צריך עזרהשאלה בעדינות הבחינה מיד ו )סראברַ ' גב( המורה

ועד מהרה  היא שמרה על הבטחתה .ענתה"  ברצון" "?ליהאם תעזרי  ,אני צריך הרבה עזרה"ואמרתי , ידידותי

  ! הצלחתי -גתי את יתר הילדיםהש

משא כבד על הרגשתי שאני נושא . רכשתי חברים ,עמידה בזמנים, משמעת קפדנית, תחלתי להתרגל לחיי המנזרה

  .מילה מיותרת העלולה להסגיר אותילא להגיד כל הזמן להיזהר , גבי



תי לקבוצה קטנה צורפ. זה עזר לי להסתיר את זהותי האמיתית. והסכמתי בתפילה ממני לשמש כעוזרוהכומר ביקש 

   .החל מתפילה רגילה של יום יום ועד לתפילת השכבה: י את הכלולמדת של ילדים 

 שיצליחו, שהורי יהיו בחייםרק , בקשתי מאלוהיםובסתר  יעל מיטת יהתיישבתשוב . יום הורים במנזר 1943קיץ 

   .תי כי אין סיכוי שיופיעו ביום זהעיד .ולחמוק מן הגסטאפ

ד הדוחפת חבילה קטנה מתחת לשמיכה ומדבקה לי נשיקה על הרגשת י, םהתחלתי להירד הקשהיום הלאחר 

זה גרם לי אושר . ורצתה לשמח אותי שהבינה שלא קבלתי ביקור, טובת לבאישה  ,הייתה זאת המורה שלי. המצח

  .ביישניקלטתי את מבטה והודיתי לה בחיוך , ספרלמחרת בבית ה .רב

  ).אני חושב שהיא הייתה יהודיה(ת הברית עם כניסת כוחו, מורה זו נעלמה בסיום המלחמה

  

אני בטוח שתוכל להיות ", אמר והשאיר אותי עם פה פעור" אתה חייב להתנצר: "למשרדויום אחד הכומר זימן אותי 

  מחבק אותי ולוחש לי ראיתי את אבי, עבר במוחי הבזק הבאותו שבריר שניי. "ריאלוהים רוצה אותך כנוצ ,נוצרי טוב

 יהודי ראבל אבי ביקש ממני להישא: "עניתי לכומר בלחש !רק עתה הבנתי את משמעות המילים "השאר יהודי, בני" 

נתי שעשיתי הב, מלבן לאדוםוראיתי את פניו של הכומר הופכים  לא סיימתי את המשפט" ...שלא יגיד לי אחרתו

לא אוכל לשנות את  ,אחרתלא יאמר לי כל זמן שאבי "עניתי לו " ?לי הייתה לו טעותאו? ומנין לך שאביך צדק" .טעות

 המפגש עם הכומר .ם יתר הילדיםהלכתי להתפלל ע .והמקהלהמאותו יום הפסקתי את המגע עם הכומר ". בקשתו

לי  ונתן, זה חישל אותי. לדות לבגרותכך גם עברתי משלב היבו ילמדתי לעמוד על דעותי ,בהרבה את אישיותי עיצב

   .חדשה התקוו

אלוהים שלי ": הייתי מושך את השמיכה מעל ראשי ואומר בלחש תפילה.  םלא יכולתי להירד ,מנוחת צהריםבשעת 

  ."הנאצים יאנא ממך עזור להורי ולכל היהודים להינצל מציפורנ ,ולא של הנוצרים של היהודים אלוהים, ושל הורי

חלונות , מיטות הפוכות, צודלתות נפר: בנין  מצאנו הרס רבכשחזרנו ל .יסודייום אחד הגיעו הגרמנים לעשות חיפוש 

חלק מן , אותו לילה לא יכולנו לישון. הם עזבו, כעבור שעה ארוכה שנראתה לנו כנצח. ארונות פרוצים, שבורים

  .עקו מהסיוטיםחלקם מתוך שינה ז ,קיללו את נאצים, הילדים בכו

  . הפלישה קרובה, הגרמנים התחלנו לשמוע מאות מטוסים בדרכם להפציץ את

, אצלנו בבית ראיתי כבר את המפגש, בחלומות. ווה שיום אחד אצא  ואחפש את הורי והם יחפשו אותיהייתה לי תק

  .ואחזור אל שמי האמיתי יותר לעמיד פנים של נוצרילא אצטרך  ..חוזר לקדמותו להכואת ו נשיקותאת החיבוקים וה

  הימים עברו ורעש שיריון ורכבים של הגרמנים הרוצים לבלום את פלישה החל להתרעם בחוץ

 :ובראשם האמריקנים על הפלישה של כוחות הבריתהפרטיזנים תקפו את שיירת הגרמנים ולמחרת נודע לנו ש

  .מההמלחמה טרם הסתיי אך קרבות קשים מתנהלים, הפלישה לנורמנדי הצליחה

  

ניגשתי  הגיעה אלי אחת המדריכות ואמרה כי מישהו בא לבקר אותי ועליי ללכת לזהותו, בשעת מנוחה, צ אחד"אחה

 ,כן" " הרי אילו פרטיזנים"היא נגשה לחלון והסתכלה " ?ש אותו עכשיוהאם מותר לי לפגו, זה דודי"ואמרתי לה  לחלון

, עד כמה שידוע לי" ,"?מה עם הורי"ודמעות חנקו את גרוני  והתחבקנ, מיד ירדתי במדרגות". בסדר גש" "וזה דודי

מה אוכלים ? האם אתה זוכר משהוא מן היהדות"הוא שאל ". הדגים בזמן שחזרו משוק והם נתפסו על ידי הגסטאפ

תפסתי את הסדין , זרקתי את השמיכה עלי, ירצתי למיטת. והוא הלך במהרה" מצות"ידעתי לענות לו " ?בחג הפסח

  .י את הקצה לתוך פי כדי להשקיט את הבכידחפתו

  .מתקרבהגרמנים נסוגו והשחרור , יהכח שריון עבר את הגבול מצרפת לבלג, כעבור שלושה ימים



ידיהם חיילים המנופפים ב יתותחים וכלי רכב מלאה, כנו לראות את שיירות הטנקיםעם בוקר יצאנו מן המרתף והל

קהל גדול עמד . ממתקים והם חילקו לנו ,לדים טפסנו עליהם ומחבקים אותםואנו הי הם עצרו. ומסמנים את האות ווי

זה היה , השמחה לא ידעה סובא, את החיילים בנות טפסו על הרכבים ונישקו,מניפים דגלים , לאורך מסלול השיירה

  . אחד הימים המאושרים בחייהם של אנשים רבים

א היה מבולבל וניסה להסביר לי שהוא מנסה לאתר את הו. התחבקנו. הפעם ללא נשק, לאחר שבועים דודי הגיע

כך למדתי מפיו על . לא יוכל להוציא אותי מן המנזר –אנשים , מוסדות, משפחתו ושעד שלא יהיה סדר של תעודות

  . הכאב קרע את גופי, פרצתי בבכי מר, שעשו ליהודים  במחנות תהזוועו

  

       הבריחה מהמנזר

  .להוציא אותי והחלטתי לברוח בעצמי מהמנזרהבנתי כי יקח לדודי זמן רב 

. ידעתי שאני בורח אל הלא נודע. אבל הרצון למצוא את הורי דחה ממני כל פחד, לא היה לי קל להתגבר על הפחד

. משחיל את רגלי מחוץ לחלון ואוחז בחוזקה את חבילת הבגדים, אני פותח את החלון ומתפס עליו , הכול היה מוכן

. מזנק לתוכם ושוחה לגדה השנייה, לוקח נשימה עמוקה. צא מעל המים בערך שמונה מטריםהכול חשוך אני נמ

  .רצתי לרכבת והחלטתי להסתתר בקרון משא. החבילה הרטובה מקשה עלי, פתחתי בריצה לעבר הגדר

, קפצתי מן הקרון" עצור"לפתע נשמעה צעקה . והיא החלה לסוע טיפסתי עליה בזינוק, בבוקר הגיעה רכבת משא

והנה  המחשבהלא סיימתי את ? אבל לאן, רודפים אחריי אני חייב להתחמק, ונות בכל כוחיורצתי שפוף ביו הקר

אין לי כסף ורציתי להגיע לביתי . "ל ספסלאותי ע ומושיבים ןתופסים אותי בצווארו .אני לכוד, עומד לפני אדם

, הבנתי שהכל אבוד". ותפקידי להחזיר אותך  BELLOELברחת מן המנזר , אני יודע מי אתה" .אמרתי ,"בבריסל

  .לרכבת שתחזיר אותי למנזרישבנו וחיכינו 

" סרק לא להיתפ. "ברחתי. אנו נתפוס אותך,אם תברח , לפתע יצא האיש ששמר עלי ואיים עלי שלא אזוז משם

היו מופנים כלפי  פני, בערך הייתי בעומק שתים עשרי מטר, דתיורע היה לי קר. חשבתי לעצמי ונכנסתי לבור קרוב

בזהירות אני מוציא  .גבול יכולתיממתין עד , ושוקע כולי מתחת למים אני לוקח נשימה עמוקה, מעלה והנה ראש אדם

  . הדמות נעלמה, את האף לנשימה

עיתון כמגן בפני הקור דחפתי דפי . מנהל התחנה יושב מנמנם. נע בשקט  בין הקרונות, י מתחיל לטפס על הסולםאנ

 ,המשכתי לנוע לאורך הקרונות עד שמצאתי דלת פתוחה .אבל לא הרבה, זה עזר, צה ולתוך המכנסייםולמתחת לח

בקרון מצאתי שני שקים לעטוף . י כאבעד כד- הייתי עייף והרעב הציק לי , לתוכו הנפתי את עצמי. למזלי הקרון עם גג

הייתי ,  תע ידי נתקלה בתפוח אדמהולפהמשכתי למשש לאורך הקירות . היה להם ריח תפוחי אדמה,  את עצמי

אבל , אני לא יודע לאיזה כיוון. נות ומתחילים לנועתחבר לשורת הקרוהוא ה, רכבת הגיעה ואני מרגיש זעזוע. מאושר

  .    העיקר אני מתרחק מכאן

  

          בלגיה אחרי המלחמה

  .......והולך הביתה, בהמזהה את הסבי, מסתכל, אני יוצא מן הקרון. הרכבת עצרה, אני מתעורר לפתע

אני רואה  .עם כל צעד ליבי פועם יותר חזק, אני צועד לאורך הרחובות?  אולי הם כבר חזרו? האם אמצא את הורי

  .הגעתי הביתה, אני נמנע מלרוץ.  את אימי ואבי בדמיוני

דפיקה קלה ?   יהאם אוכל להתמודד עם הצפוי ל. לפתוח את הדלתלא מעיז עולה במדרגות ו, אני מתבונן בבית

זה הבית , אדוני"" צועק האיש במבטא זר" איני מחלק נדבות לך מכאן? רוצה  מה אתה", בדלת ועומד לפני אדם זר



ידעתי בליבי .    "הסתלק מהר לפני שאזרוק אותך מכל המדרגות"" גרנו כאן לפני המלחמה", אני מעיז להגיד "שלנו

במשך שנים והנה הוא יוצא אלי  אצלו יהסתפרת. בבית הסמוך רבכל זאת נגשתי לספאך  שלא אמצא את הורי,

הוביל ו הוא טפס את ידי ומשך אותי פנימה, בוא"  "?ידוע לך מה קרה עם הורי", אמרתי  "כן"" ?אלברט זה אתה "

, התקלחתי". ך למצאו  לך בגדים להחלפהאני הול, נקה את עצמך" ואמר לי סבון ומגבתהוא הגיש  .אותי לברז

למרות שהתשובה כבר היתה ידועה , לתי שוב לגבי הוריאתוך כדי ש. והוא בינתיים הכין לי אוכלי את בגדי החלפת

לו על טוב קמתי והודית . "המלחמה גרמה הרבה צרות .אותם ועדיין לא חזרו לקח והגסטאפ, לא ידוע לי הרבה: "לי

  .זיכרונות ילדותימ דלא יכולתי להיפר, זה היה רגע קשה בחיי .נשקתי לו והלכתי, ליבו

  

  

  

  1945 - בית היתומים

הוא לקח אותי . אני פוגש אדם שנראה לי יהודי ומבקש את עזרתו  -תשקוע במחשבות וזיכרונו, בעודי הולך ברחובות

. על הגלגולים שעברתי וכל הפרטים נרשמו, למרכז הקהילתי היהודי שם הפקידה בקשה ממני לספר על משפחתי

  .ומשם נשלחתי לבית היתומים.. ע על הורי אם יהיה כזהבקשתי הייתה לקבל מיד

 .היה זה מוסד דתי. קיבל את פני והגיש לי כיפה, מר במברגר, המנהל. rue des patriotes 34הבית שכן ברחוב 

הלימודים (ל רמת הכיתה עולים בהרבה ע יכי ידיעותי, עד מהרה נוכחתי. ס הכללי"בביה' נמצאתי מתאים לכתה ו

  .והוקפצתי לכיתה  ז) ברמה גבוה במנזר היו

יברו אשר דיתומים של ילדים יהודיים החברה היתה . ם על מיטה אחתישנו שניי, יתומים היה מאד צפוףהבבית 

אחרי שאלוקים . להתפלל ולשמור שבת, התחלתי להסתגל למקום .צרפתית במבטא גרמני והוריהם נרצחו במחנות

 חיכיתי לעלות ויותר לא להיות ילד נרדף ונפחד וסגור, ארץ ישראל ת דיברו עלהמדריכו .תפילותגם לו הגיעו , עזר לי

י לאתר את הורי היו ללא הועיל ולאחר זמן מרכז הקהילה קישרו אותי לדודי ייונסנ .הסופג מכות ומתאפק לא לבכות

קיבלו את פני ואמרו כי  ין ובנם'דודתי ראיג, הוא. ונסעתי אליווב שיכולתי ראשונה התלבשתי הכי טהבהזדמנות  .יעקב

 .הם הסכימו והוקל לי. הרגשתי לא באמת רצוי וביקשתי לחזור לבית היתומים. אגור אצלם עד שאמצא את הורי

חלקם , הנערים חלקם עלו לפלשטינה. בבית היתומים הפנו אותי לא להסתכל על העבר אלא להמשיך את חיי

, ודי לחיפוש קרוביםמדי שבוע הלכתי למרכז היה.  לקוות והמשכתי אני החלטתי להישאר עם החלום שליוב "לארה

  .לא....עדיין , התשובה הייתה

שם היה לוח ובו פתקים תלויים על , מדי פעם נגשתי למרכז היהודי, חודשים ולא קבלתי מידע, שבועות, עברו ימים

חזרתי , לצערי. ביהםומי נפגש במחנות עם קרומי ראה , של אנשים שמחפשים את קרוביהםובהם שמות , נעצים

נהייתה עבורי חלום , בה כולם יהודיםש, המחשבה לעלות לפלסטינהאט אט . אותה עוגמת נפש ומועקהתמיד עם 

  .והנה קרוב יום עלייתי לארץ, בקשתי ממנהל בית יתומים .בעל התגשמות

סוף סוף . לי עליו למקום שאימי סיפרה, חדשהלארץ  אפרד מבלגיה ואגיע, שבקרוב, הייתי המום מעצם המחשבה

סוף סוף אחזור . מן האדמה בה סבלתי כל כך ובה אבדתי את ילדותי ואת משפחתי, אתנתק מבלגיה ששנאתי

הייתי מלא תקווה  .!"אני יהודי"אוכל לצעוק   .אחיה חופשי בפלסטינה ,לשורשים של עמי ולא אהיה יותר בודד

לא אבדתי תקווה שהם עדיין בין ? ו ויחפשו אתי יחזר, האם הורי , אותה שאלה, וחלומות אבל תמיד חזרה אלי

 העינייםסגרתי את . מן הסביבה בה חייתי את שנותיי הראשונות דולהיפר ,החלטתי לגשת עוד פעם לבתינו. החיים



דמעות חנקו את . כל זה לא יחזור לעולםבית הספר ו, משחקי הרחוב, חברי הילדות: בסרטכמו  ו חלפועברובדמיוני 

  .רגשתי לחץ בחזהה ,גרוני

  
  1946אוקטובר  -העלייה ארצה

לבן שהורי היו מכניסים לתוכה -ולפניו היתה מונחת קופסאת קרן קיימת כחול) אח(ומני 'בבית הורי היה לנו צ -- 

בעוד בקופסא , ישר שאלתי מדוע הם אומרים כי אין לכך כסף, כשביקשתי מהורי לקנות לי משהו והם סירבו. מטבעות

היא סיפרה לי על כך , יבה אותי על ברכיה ואמרה כי המטבעות בקופסא זו הן למטרה מסויימת מאודאמי הוש? יש

אנחנו אוספים בכדי שיבוא היום ונוכל לקנות , היא אמרה, את הכסף. שאנחנו יהודים ופעם היו לנו אדמות משלנו

ענתה אימי " נכון. "שאלתי" ?ים שובולא נצטרך לפחד מהגרמנ. "ארץ משלנו וצבא גדול ותהיה לנוחזרה את אדמותנו 

 --  

  

בזמן שחיכינו . ונלקחתי למחנה סודי  שהתקיים כנקודת ביניים והכנה לארץ, נפרדתי מכל החברים בבית יתומים

  . אני עבדתי עם הדבורים, לרגע האמת עבדנו שם בעבודות שונות כהכשרה לעליה ארצה

הם אירגנו אוניות עם מדפי . י חברי ההגנה"ן עלייה סודית עמכיוון שהבריטים אסרו את העליה לארץ החלה להתארג

כל . יש רק עתיד -מהיום אין לכם עבר: "הגיע היום ואספו אותנו לקבלת ההודעה הרשמית. סחורה כמסווה על הסיפון

היותי ב( 24אמרו לי שאני בן , אני קיבלתי שם פולני" אחד יקבל שם וזהות חדשה ויעלה למשאית לכיוון נמל אנטוורפן

  .מעפילים 512-מבלגיה ועליה כ" החייל העברי"יצאה להפלגה אוניית  1946ביולי  14-ב. ז.וקיבלתי ת) 12בן 

הכנו אוכל בחביות גדולות , מקומות השינה שלנו היו על מדפי הסחורה, מכיוון שהיתה זו אונית סחורה במסווה

הארץ נצמדה אלינו משחתת בריטית עם מפקדים בקרבה לחופי . ימי ההפלגה18והצפיפות היתה נוראית למשך כל 

ה לא אוניה. הבריחו את רב החובל ואנשי הצוות היוונים והובילו אותנו לחופי הארץ, מההגנה שעלו על האוניה

כל נוסעי האוניה עלו לסיפון והתחלנו לשיר את , ההרגשה היתה מדהימה .ביולי 31 - התגלתה ונכנסה לנמל חיפה ב

  .הנה אני כאן. חלמתי על הרגע הזה -יפרה לי אימי על ארץ ישראלמהיום בו ס .התקווה

  

  עתלית -מחנה המעפילים

מיושבים , בדרך ראיתי פעם ראשונה ערבים .הצבא הוריד אותנו מהאוניה ומיד העלו אותנו על אוטובוסים לעתלית

  .מקשות אבטיחים וגמלים, תחת אוהלים

הפרידו , ירדנו מהאוטובוסים. הקפיצה את ליבי ומילאה אותו פחדתמונת גדר התיל שנגלתה לעיני . הגענו לעתלית

בתוך הצריף בו ישנו . ההרגשה היתה נוראית, להדברת מזיקים DDTאותנו נשים וגברים ואחד אחד ריססו אותנו ב

 מיטה. טיפלו לי ונתנו לי כדורים, לאחר תקופה קיבלתי שם מלריה. היתה ערמות קרשים למיטות וקש מפוזר כמזרון

הפשיטו אותו למקלחת וגילו כי גופו  במהלך הטיפול בו, שהגיע איתי בספינה גם הוא חלה במלריה' ורג'לידי שכב ג

לחשוב שהכלאה היתה חלק מאיתנו עוד באוניית המעפילים . באותו רגע לקחו אותו משם,  s.sמקועקע בסמל ה

  .זעזע אותי עד עמקי נשמתי

כל קבוצה כזו למדה עברית בעזרת , ועוד" השומר הצעיר" "המזרחי"ות במחנה המעפילים היינו מחולקים לקבוצ

הייתי ? לאחר זמן שאלו אותי האם אני מעוניין להמשיך את הלימודים או ללכת לקיבוץ ללמוד מקצוע. אנשי הסוכנות

מוד שלחו אותי לפנימיה בקריית שמואל שבירושלים משם נסעתי לל. והעדפתי את המשך לימודי בבית ספר 12בן 



" הגנה"עניתי ל? בזמן התיכון ניגש אלי בחור מההגנה ושאל לאיזה אירגון אני רוצה להכנס. רחביה -תיכון גימנסיהב

  ..בהנחה שאם יש שם בחורים טובים כמותו אין סיבה שלא ארצה את זה

  

   "ההגנה"רגון הפעילות בא

, לא" "?יש לך סיגריה: "שם בשער, ס תחכמוני"ביהבחור הכין אותי איפה להיות ומה להגיד וכך ניגשתי בצהרי יום ל

אותם אנשים . על דלת הכניסה לחדר הייתי צריך להקיש ססמא וכך הכניסוני פנימה, עניתי ונתנו לי להכנס" סיגר

כעבור שבועים . ראיינו אותי מאחורי וילון כך שלא ראיתי את פרצופם ובתום הראיון עזבתי את המקום והלכתי לדרכי

, 17נער בן  -שהתקבלתי ומיד נתנו לי פקודת קשר להייצבות במקום מסויים בו פגשתי את המפקד שלי הודיעו לי

, האימונים כללו סיורים ללמוד את הכתובות של כולם, בחורים חדשים שאומנו לקראת השבועה להגנה 13היינו שם 

קלות מכיוון שהבריטים אז שלטו בארץ קרב פנים אל פנים עם מ=  פ"קרב מגע להרג בידיים וקפ= ו'וזיצ'ג, הכנת דלק

 :"החומה":של ההגנה הנקראו  ת כרוזיםקופת ההכשרה אני הייתי אחראי הדבקבמהלך ת .ולא יכולנו להחזיק נשקים

. הכנו את הדבק בעצמנו והדבקנו את כרוזי ההגנה על לוחות המודעות תוך כדי הסתתרות מהבריטים, ברחוב יפו

  .הכל בריצה

  

  ההשבעה

הורידו אותנו למרתף חשוך כאשר הגענו למקום . ריך ושעה ונפגשנו להשבעה בבית ספר שבבית הכרםקבעו תא

לחן גדול עליו בתוך החדר חיכה לנו שו!". כן"ענינו . וכנים להישבעמושאלו בדרמטיות אם אנחנו  וכוונו עלינו סטנים

גיששתי עם אצבעותי לנשק בעודי רואה ך ו"בזמן השבועה הנחתי את יד ימין על התנ, ודימונח ספר תנך ואקדח ל

נשבעתי כי הינני מוכן למסור את חיי לאומה לפי . את אימי באומרה שיום אחד יהיה לנו צבא גדול -דבר אחד מול עיני

בנשק  לאחר ההשבעה התחלנו לעסוק .ע לא לגלות ולא לספר דבר וחצי דבר מהנעשה באירגוןאני נשב פקודה וכי

  .קרבינה והכל בעניים עצומות או בחושך מוחלט, סטן , פסטולה ברטה ,למדנו פרבלום. אמיתי

  

  ל"והגיוס לצה מלחמת העצמאות

את הצוות שלי מההגנה שלחו לעזור . הוצבתי במנזר נוטרדם ובהגנה על קטמון, במלחמה הייתי בהגנה על ירושליים

לאחר קרבות גוש עציון . והתעקש שלא אצאהמפקד ידע שגילי מזוייף . לא יצאתי, בגוש עציון ואילו אני שהייתי פצוע

בתחילה הייתי בכפר , לאחר המלחמה שוחררתי וגויסתי להתיישבות .האבידה היתה גדולה. נשארנו שלושה מהצוות

, כים וקורס סמלים קרביים"עברתי קורס מ, גוייסתי בחזרה לצבא 50-בשנות ה. סבא ולאחר מכן בקיבוץ שלוחות

, בקרב מול הסורים חבר קרוב שלי נהרג 1951בשנת . פ"העברתי קורסי קפ 1ד "ובבה,  כים"הדרכתי בבית ספר למ

את הפתק והבשורה על מותו העברתי אני . הוא יידע אותי כי בתוך כיסו יש פתק להוריו במקרה ומשהו יקרה לו

  .להוריו

  

  חיי משפחה

 מחנה דב ליד סטלה מאריסכאשר השתחררתי עברתי לגור ב. 137את אשתי אסתר הכרתי בקורס חבלה במחנה 

כשאשתי . גרת מגורים של משרד הביטחון ומשם עברתי לעבוד ולגור במסגרת של משמר הגבול בקו הירוקבמס

התחתנו ועברנו לגור , היא היתה נחושה!". רק רדיו, אפילו בית אין ברשותי"רצתה שנתחתן לא האמנתי ואמרתי לה 



התחלתי לקחת . כ בבתי הזיקוק"התחלתי לעבוד בסולל בונה ואח". רקולנוע נש"בנשר ליד בית הוריה אשר ברשותם 

  .יעל ואריה: נולדו לנו שני ילדים .קורסים שונים באוניברסיטה ולבסוף קנינו בית בחיפה

  : נולדו לה שתי בנות. סיימה משפטים בהצטיינות ועשתה תואר שני בהוראה, יעל עוסקת בהוראה

  . ית חשבון ומנהל עסקיםעשתה תואר בראי, רואת חשבון -דולב

  .מסיימת תואר במשפטים ומנהל עסקים -עינב

  :התחתן עם חנה ונולדו להם שלושה ילדים, בבתי הזיקוק אריה עובד כפקח

  שירת כחובש קרבי בצנחנים וכרגע חייל משוחרר -חן

  ל וסיימה קורס קצינים"משרתת בצה - הדס

 . מסיים תיכון ומיועד לשירות ביחידה מובחרת - טל

  

 


