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  :  תאריך השחרור

 .מאי, 1945
  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
 )ואיטליה

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 

  

  :שנת עליה  ציין ממתי עד מתי, מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות 
1945 ,

  .מאי

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  .פרנסיס קיטליין



  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת

  .פירושו פולני

  .כאשר הייתי תינוק, 

הוא כתב ספר על כל מה שהוא , ושמו אלברט סד

אני זוכר מקרה שקירב אותנו . לנו חברות טובה

אני כבר תכננתי להרביץ להם . זרקו עלינו אבנים

למה לכם "מבוגר ממני והלך אליהם ואמר להם 

, בוד על הסליחה הנוצריתהכ - הכומר אמר כל

  .סליחה יהודית

הוא היה . תי את שמו לשאוליושמו מסקו קלו ושינ

אז אני הצעתי לשנות את שמו , הוא הגיע להכשרה באיטליה ושינו את השמות לשמות יהודיים

בית קטן בוויה , היה לנו בית בשכירות .

הביאו אותי לאיזה מקום ורצו להשאיר . לא יודע מה היה כי הייתי קטן הוציאו אותנו מהדירה

  .מו לקבל אותי

הייתי  6ומגיל  כ לקחו אותה למחנה ריכוז

היה שהייתי  שזכור לי החג הכי יפה  .לב באיטלקית

 -ראשי וגם כל מיני אנשים שהחזיקו את ביתבערב הראשון באו אלינו גם הרב ה

אבל " שמע ישראל"אומרים , במקום כובע, 

  י על קורותיך לפני המלחמה 

המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת

  

פירושו פולני" פולקו ויקטוריו" ספר יהודי בשם - למדתי בבית. 1929

, אהרון

ושמו אלברט סד

לנו חברות טובה

זרקו עלינו אבנים

מבוגר ממני והלך אליהם ואמר להם 

הכומר אמר כל

סליחה יהודית

ושמו מסקו קלו ושינ

הוא הגיע להכשרה באיטליה ושינו את השמות לשמות יהודיים. היתומים

.בגלל זה היינו קרובים, יוחנן -וגם בהכשרה ברמת הוא היה איתי גם בקיבוץ גבים

לא יודע מה היה כי הייתי קטן הוציאו אותנו מהדירה, קוטנטוורטה אבל בשלב מסוים

מו לקבל אותיידי נזירות ועשיתי הרבה צרות ולכן לא הסכי -המקום נוהל על

כ לקחו אותה למחנה ריכוז"אח, ודהאמא שלי ואני הלכנו לד. אמא שלו כבר מתה, 

לב באיטלקית -טוב= שם משפחה בניניו, משפחה מאוד אוהבת

בערב הראשון באו אלינו גם הרב ה .הכי קטן ואז שרתי את המה נשתנה בחג פסח

, כל בוקר היינו שמים את הידיים על הראש ).בחוץ לארץ חוגגים יומיים

  .בגלל שאף פעם לא זכרתי את המילים קיבלתי סטירה

 

י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  נא לכתוב בגוף ראשון
  

1929לאוגוסט  1- נולדתי ב

  

  

  

  

  

  

  

, בתמונה זה אני 

  

חד היה לי חבר מיו

הייתה . עבר בחיים

שני גויים , אחד לשני

והוא היה יותר 

ואז !" ?לזרוק אבנים

שמחנו להגיד שזאת 

היה לי עוד חבר טוב 

היתומים -איתי לא רק בבית

  .לשאול

  

הוא היה איתי גם בקיבוץ גבים

קוטנטוורטה אבל בשלב מסוים

המקום נוהל על, אותי שם

  

, אבא שלי הלך לאבא שלו

משפחה מאוד אוהבת אני זוכר . בבית יתומים

הכי קטן ואז שרתי את המה נשתנה בחג פסח

בחוץ לארץ חוגגים יומיים. (היתומים

בגלל שאף פעם לא זכרתי את המילים קיבלתי סטירה

  



אבל הילדים שעבדו . המנהלת הייתה טובה יחסית

או יותר נכון , היה רפדשלי אבא  .סתם היה בא לה לבוא ולצבוט אז היא צבטה

אבל הוא לא . לסגור חזרה, לטפל במה שיש בפנים

, לא הייתה משתתפת שהייתה קרובה אלינו 

הדודה נתנה לי מעיל שהיה קטן על הילדים והדוד אמר לי אל תשכח 

עד היום אני מצטער , השארתי את המעיל אצלי

  .בפרצוף אבל היה לי קר

  .ההורים שלי

בעיקר בגלל , יתומים לא היה טוב - בית

דאגו . ףדברים טובים מאוד מצד אלו שהביאו את הכס

. נוסעים כל שנה למקום ששמו פורטו סנטנטוטפנו

  

יום אחד החליט שאני עושה דברים שאסור אז 

. פשוט פחדו ממנו. אף אחד לא העיז לבוא לקראתי

לא שאבא היה . יתומים היה רע אז אצל אבא היה רע מאוד

  .שראה כסף ישר לקח, משחק קלפים ולא זוכר שעבד

אבא אמר שישמור והכל הלך לשתייה . מצווה ארנק עם קצת כסף ועוד דוד עוד כסף

אני . למרות הכל אהבתי אותו. ששאלתי איפה הכסף אז הוא לא ענה ועשה פרצוף של מישהו שלא יודע

  .שיחק אותה כאילו איבד אותם, 

, זה היה האופי שלו. אמרו לי שראו את אבא שלי משחק עם מישהו והוא הפסיד הרבה כסף

הרגשתי שאני  יום אחד. אני הייתי הולך יום יום לקולנוע בזמן שהוא שיחק

, אני זוכר מקרה.במקהלההייתי זמר טוב 

לא , קה את הסטודיוראיתי את המנהלת מנ .כשכל הילדים הלכו לראות את הסרט שלגייה ושבעת הגמדים

המנהלת הייתה טובה יחסית. לא היו באמת מדריכים, המדריכים לא היו מקצועיים

סתם היה בא לה לבוא ולצבוט אז היא צבטה, הבת שלה הייתה משוגעת

לטפל במה שיש בפנים, זה נקרא לפרק מזרון .מיני דברים אחרים -יכול לעשות כל

שהייתה קרובה אלינו  משפחה אחת. המשפחה הייתה מתאספת מידי פעם והיה לי נעים

הדודה נתנה לי מעיל שהיה קטן על הילדים והדוד אמר לי אל תשכח . כנראה הם ראו בעצמם אצולה

השארתי את המעיל אצלי. אותו

בפרצוף אבל היה לי קר

ההורים שלי

בית. יתומים

דברים טובים מאוד מצד אלו שהביאו את הכס

נוסעים כל שנה למקום ששמו פורטו סנטנטוטפנו היינו 

  .חודשיים

יום אחד החליט שאני עושה דברים שאסור אז , בשביל להמחיש מה זה נקרא הבן של המנהלת. ים חדש

אף אחד לא העיז לבוא לקראתי. פרסקים לא בשליםשמו אותי באיזה פינה וכולם היו צריכים לזרוק עליי א

יתומים היה רע אז אצל אבא היה רע מאוד - אם בית, יתומים הלכתי לאבא שלי לחדר שהוא שכר

משחק קלפים ולא זוכר שעבד, ייןאבא שלי היה שותה  .רע אלא התנאים היו רעים

מצווה ארנק עם קצת כסף ועוד דוד עוד כסף - נתן לי לבר, 

ששאלתי איפה הכסף אז הוא לא ענה ועשה פרצוף של מישהו שלא יודע

, 1000והוא בא בלי . של פעםלירות  1000מקרה שאבא היה צריך להעביר  

אמרו לי שראו את אבא שלי משחק עם מישהו והוא הפסיד הרבה כסף) ילדים אחרים

אני הייתי הולך יום יום לקולנוע בזמן שהוא שיחק. לחשוב שאני צריך ללמוד לא היה אצלו

  .SCABBIA. סקדיה -קיבלנו שנינו גרדת

הייתי זמר טוב , אפילו קיבלתי פרס. הייתי תלמיד טובש מכיוון  לא הייתי מוכן לחיים מהסוג הזה

כשכל הילדים הלכו לראות את הסרט שלגייה ושבעת הגמדים

 

המדריכים לא היו מקצועיים, היה הולך במכות הכל

הבת שלה הייתה משוגעת. אצלה נתנו סטירה

יכול לעשות כל. מתקן מזרונים

המשפחה הייתה מתאספת מידי פעם והיה לי נעים .אהב לעבוד

כנראה הם ראו בעצמם אצולה. הם היו העשירים ביותר

צריך להחזיר  שאתה

שלא זרקתי לו את זה 

  

  

  

  

  

  

  

בתמונה נמצאים שני 

  

 - שנים בבית 7הייתי 

המדריכים אבל היו 

היינו , שנלך לקייטנה בים

ושמה היינו נשארים 

  

ים חדש -כל שנה קיבלנו בגד

שמו אותי באיזה פינה וכולם היו צריכים לזרוק עליי א

יתומים הלכתי לאבא שלי לחדר שהוא שכר - אחרי הבית

רע אלא התנאים היו רעים

  

, אותו דוד שהביא לי מעיל

ששאלתי איפה הכסף אז הוא לא ענה ועשה פרצוף של מישהו שלא יודע, ראיתי הכל. ולהימורים

מקרה שאבא היה צריך להעביר  זוכר 

ילדים אחרים(המלשינים שלי 

לחשוב שאני צריך ללמוד לא היה אצלו. אופי חלש

קיבלנו שנינו גרדת, מגרד בכל הגוף

  

לא הייתי מוכן לחיים מהסוג הזה

כשכל הילדים הלכו לראות את הסרט שלגייה ושבעת הגמדים, כרגיל קיבלתי עונש



 

היו לה . קולנוע -עוד נספיק לסרט ולקחה אותי בחשמלית לבית, היא אמרה מה פתאום. היה לי נעים אז אמרתי שאחליף אותה

  .אבל גם לי, צדדים טובים

  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
  

  

מלחמה הרה היתומים כשחזרנו אז החז - תבבי. למלחמההיינו בים ושמענו משהו על מלחמה אבל איטליה עוד לא נכנסה 

אמרה לי לצאת ולא , אני הייתי כמעט בין הגדולים אבל עוד לא, קים לרדיו והוא השמיע שירים של הצבאואנחנו היינו מרות

כנראה לא הייתי . היא יצאה וכמובן שקיבלתי סטירה וגם קיבלתי עונש, יצאתי וקיללתי אותה קללה נוראית. לשמוע את הרדיו

לנובמבר  16- ב. קודם כל הייתי עם אבא שלי וזה לא היה נעים .גרמניה נכנסה לאיטליה, אני חושב, 1941 -ב .תמיד ילד נהדר

אצלי הופיע השוער ואמר תתלבש ורוץ מהר . עשו מצוד הגרמנים לפי כתובות שלקחו מהקהילה היהודית וחיפשו יהודים 1942

ואני עד היום כואב לי שלא . לי תרד מתברר שהוא שלח את הגרמנים לבית אחר בזמן שהוא בא להגיד, למטה אבא מחכה לך

בבתים היה שער ואז . הדודה מהמשפחה הטובה, יקחו אותהימצד שני אצל הדודה דווקא השוער גרם ש. פגשתי אותו יותר

הוא , הבית היו משתמשים בו - כלל היה שוער עם מקצוע ובני -בדרך. בתים והשוער היה אחראי על התחזוקה 3,4חצר ומסביב 

כשיצאתי מהבית וראיתי את השכנים ממול שמוכנים להסעה . כל אחד היה משהו אחר, מתקן דברים, ספר, היה עושה בגדים

  .לא הייתי במחנה ריכוז או עבודה. שוויץולא

  

עם . אבא שלי גם היה אומר את זה בגלל שלא יכול להיות קפיטליסט, הגדרתי את עצמי כקומוניסט. גם בגלל שברחתי כל הזמן

הפרטיזנים האיטלקיים שאני מכיר לא עשו , ישנו וגרנו אצל הפרטיזנים. הם גרו ברובע מחוץ לרומא. זניםאבא שלי הלכנו לפרטי

המקום של . םיכולתי גם לקבל אם הייתי נשאר ש. אבל את האות של הפרטיזן הם קיבלו. שום דבר שמצדיק את השם הזה

ה של רמאים 'אני הייתי סוכן של איזה חבר, שוויץולאאחרי זה לקחו את אבא שלי  .TOR PIGNATTARAהפרטיזנים נקרא 

  .כך בטוח שהוא יחזור -כשחזרתי נאמר לי שלקחו את אבא שלי ולא כל ,הרבה בנסיעותוהייתי 

  

. נסיעה איומה, הוא סיפר על הנסיעה שלהם TAGLIACOZZOשמו , היה אחד שחקר את כל הדבר הזה. מאז לא ראיתי אותו

אבל אני  .שוויץוהוא חקר את הנסיעה של אבא לא. כמובן בלי לשתות ובלי לאכול, כולם עשו את הצרכים שלהם, על הצפיפות

הקרובים שלי . כשכל אחד עסוק בצרות שלו, 11אחרי שאבא הלך נשארתי לבד ברחוב בגיל  . התעלפתי, מרוב שהייתי רעב

, האוכל במנזר היה מחריד. יובמנזר הייתי צריך להראות נוצר, גרתי ברחוב ואחרי כמה ימים שלחו אותי למנזר. נסעו לכפרים

אולי ש במקום במחשבהאיתי חבילה והתחלתי לאכול ר. אני הגעתי ליד המטבח וראיתי חבילות של חמאה, שיחקנו במחבואים

  .הייתי במנזר עד שבאו האמריקאים. זה יחזיק אותי

  

בוויה בלבי ישנם כשהאמריקאים באו הלכתי שוב לבקר את הדודה שלי שלא הייתה צריכה להיות במנזר והיא אמרה לי ש

חיים זילבר שלח אותי להכשרה במחוז , שם קיבל אותי חייל בשם בורנדוסבלדי וטיפל בי חייל בשם חיים זילבר, חיילים יהודים

מוכה , אני הצטיינתי והגעתי כולי ככה רועד. ייה ליד כפר שנקרא גרומוץ ההכשרה הייתה הכשרת ראשוניים ולמדנו עבריתנפול

כשהגעתי הייתי באמת במצב נורא והייתה לי אותה . גם ברגע שהצלחתי להתאושש. בנות אהבו אותיוהצלחתי להתאושש וה

מה שהבריא אותי זה כשהגענו לים התרחקתי מכולם ונכנסתי למים והמים המלוחים . הסתרתי את זה ולא ידעו. סקדיה עדיין

שמה גם קיבלתי כאב בטן כי אכלתי יותר . שלמעשה רק אחרי זה התחלתי להתאוש. גרמו לדברים שעל הגוף שלי להתפוצץ

, י היה מנוולאמשה יהוד, ם היו זאב כץ היה הראשהמדריכי .ידעתי שיש פודינג מהספרות אבל לאכול ולראות שזה רק שם. מדי

היא ביקשה ממני לבוא איתה . היה אומר לה ללכת לשמור והיה בא להתעסק איתה כשלא צריך לשמור, נטפל לילדה אחת

מדריך מצויין הביאו אותו בגלל שזאב כץ הלך . מאוחר יותר בא מדריך בשם מנחם אוגורט. הלך שם הואשהוא ראה שגם אני וכ

  .ישראל הלכו לאותה יחידה -הבריגדה זה שם של יחידה גדולה וכל אלו שבאו מארץ, הקימו את הבריגדה היהודית. לבריגדה

  

בהכשרה רוב האנשים . חלק מאיטליה היה עוד בידי הנאצים, שוחררהרק רומא . המטרה שלה הייתה להילחם כנגד הגרמנים

הסיפור מדובר על זה שהגרמנים באו לפרמונטי ורצו . FERRAMONTI= בין ההרים, באו ממחנה ריכוז איטלקי בשם פרמונטי



 

  ..ועוד שומר צעיר, ר"בית, עכשיו במחנה הזה היו תנועות שונות. הם קרבייהודים והאיטלקיים לא נתנו והיה בינ

  .יאהיה הכל טוב ונעים חוץ ממשה יהודלמעשה בהכשרה .  אני הגדרתי את עצמי כקומוניסט אז לא הלכתי לשום דבר

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  

שאלמד ואז אני , לו ביקש ממני להישאר איתו'לפני שנסענו לארץ שלחו אותנו להגיד שלום ברומא וברומא דוד שלי ששמו אנג

התחלתי להאמין בציונות מההכשרה לכן סירבתי , אבל אחריי השואה שלא האמנתי בשום דבר. והיה לי מה לרשת. אותו אירש

ושם פגשתי ילדה מההכשרה שקורים לה דליה ואח ) המחוז(טרנטו בדרום פולייה  עכשיו היה עוד משהו מעניין נסענו לנמל. לו

  .עד היום אני מצטער כי אהבתי את דליה, שלה הציע שאני אבוא איתם אלמד ואתחתן עם דליה אבל בגלל שהייתי ציוני סירבתי

  

, הגענו לעתלית היינו שם במחנה מעבר. ימים והייתה  לי מחלת ים נוראית 4הנסיעה הייתה , קטליין נסיסריפ עליתי על האונייה

שמן כי  -אביב וחיכו שמה לעולים בשביל להביא אותם לבן - נסענו לתל. היה פסח, שתיתי, אכלתי. ימים 4אני מניח שהייתי שם 

. ולא לנ, גוסלביהוזה שחיכה לעולים חיכה לעולים מי. שאלו אותנו אם אנחנו רוצים חינוך דתי או לא דתי בגלל זה הייתי שם

  . העולים -בית, רצה שישלחו אותנו למקום שמקבל עולים

  

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

  ):לדורות הבאים
  

  

מה שהיה . הכל היה בסדר, כך עברתי לאוהל -אחר .אנשים 3גרתי בחדר אחד עם עוד . שמן - לבן כשהגעתי 16הייתי בן כמעט 

היה לי הרושם שהתייחסו אליי פחות . דור חדש, לא גלותי, יש לו הורים, הצבר גדל בארץ, לא בסדר לדעתי היה פולחן הצבר

שישי נתן לי אפילו לשיר לבד תמיד ביום , ששמו חנן אייזנשטט המקהלהמנצח , מצד שני היה לי מגן חדש, טוב מאשר לצברים

שמן בגלל סיכסוך עם מנהל העבודה ורכז -גירשו אותי מבן, עברתי לרמת יוחנן 16בגיל . בערב היו עושים ארוחה חגיגית

עברתי עם ההכשרה שהייתה במקווה ישראל . אני רציתי להיות נגר אבל לא נתנו לי). לבהמותגידולי שדה בעיקר (הפלחה 

היינו ביחד בערך . Iפציפיצי יםהייתה לי חברה מר, ייתי עם חבריםה, נורמלי שם היה. ברמת יוחנן עבדתי בפלחה. לרמת יוחנן

  .שנה

  

הייתי ציוני כשאני . אני זוכר שלא היה אכפת לי, הייתי ברמת יוחנן פחות משנה ואז קמה מדינת ישראל. לא זוכר עם מי גרתי

. אנשים  משלהם 3אמרו להם לשלוח , גייסו אותי לצבא. כך -ידעתי מה יקרה אחר. הרגשתי לא קשור, רואה את כולם חוגגים

יחידת . (בחטיבת כרמלי 21הייתי בגדוד . מההכשרה האיטלקית - משלהם ואותי 1, מההכשרה הקנדית 1אבל הממזרים שלחו 

והיה לי כלי ירייה . נין'כך הלכנו לקרב בג -בהתחלה הייתי באמת גיבור ואחר, הייתי כל הזמן במלחמה). רגליים כמו גולני

ידי חייל ביקשתי ממנו  -היה על, קעשה קלי, שקוראים לו עפן וברגע המכריע שיכולתי לחסל את המפקד שלהם אז הוא לא ירה

היה בלי רגל ודימם , את הרובה שלו אבל הוא היה בהלם קרב אז הוא לא הביא לי וראיתי את מפקד הפלוגה שלי נפגע מפגז

  .ומת

  

. לא הייתה לי ברירה, אני הייתי בין האחרונים לא נפצעתי מהכדור שלהם אבל נפצעתי מגדר תיל והמשכתי ללכת, כולם ברחו

החולים ואז חזרנו ליחידה  - יפ אמרנו אנחנו יהודים והלכנו לבית'לא ידענו איזה ג, יפ'ה עד שראינו איזה ג'ברנו כמה חהלכ

  ).בשער הנגב - קיבוץ גבים בדרום. (באמצע המלחמה ביקשתי מעבר לקיבוץ שלי .היה די הרבה קרבות. לקרבות נוספים

החליט ללכת לשחרר ) מפקד אזור של גבים(ז "הסכימו לי ללכת לקיבוץ אבל המעו. חברים שלי עברו לשם והייתי שייך לחבורה

אבל כשפגשתי את מפקד הגדוד כשהייתי צריך להגיע אליו אמר לי  .ואמר לי שהוא סידר את זה. אותי מהצבא ולהישאר בקיבוץ

הלכתי לצבא עוד פעם מאוחר יותר . ה איש רמת יוחנן אז הוא לא עשה לי צרותיצא מקרה שמפקד הגדוד הי .שנחשבתי לעריק

היינו יוצאים כמעט לילה , ושמה עבדתי בתור מפקד כיתה" המחלקה המגוייסת"הקימו יחידה מיוחדת שקראו לה  .1951 - ב



 

בקיבוץ . שנים 7בערך ) צבאיחד עם ה(הייתי בקיבוץ . לרוב לא נתקלתי בערבים. לא בגשם, בגשם). אמבוש(לילה למערבים 

היא עזבה את הקיבוץ , הכשהגעתי וחיזרתי אחרי יתה בקיבוץהי) אשתי הראשונה(אימרה  .הייתי שחקן כדורגל טוב, היה טוב

זוגות  2כשהגיעה היינו חברים אחר כך התחתנו יחד עם עוד . ויום אחד אני מקבל מכתב בכחול שהיא מוכנה להיות אישתי

על אימרה עשו אסיפה . היא הייתה נורמלית עד שנולדה הילדה. חתונה לא מפוארת. היה יום גשום נורא ,25.12 - בתאריך ה

הרושם שלי שהיא . היא השתנתה, עדנה - כשנולדה הילדה. אני הגנתי עלייה, מיוחדת על איך שהיא עובדת כי היא עובדת לאט

  .שי - אותו דבר כנולד הבן. סבלה מדיכאון לאחר לידה שפעם לא היה מוגדר ככזה

  

הציעו לה שבהתחלה תעבוד . היא לא רצתה לעבוד אף פעם, לפני שהבן נולד ושם הייתי חצרן) חקלאיספר  -בית(עברנו לכנות 

. רצתה לעבוד במזכירות אבל לא הייתה מאושרת לעבוד שמה, בניקוי כיתות ולאט לאט שיתפנה מקום יביאו לה תפקיד חשוב

מכנות . אין לי מושג. אניני יודע אם זה התחיל מאז כנות או שמאוחר יותר, דראריה א, שמה הכירה כנראה את המאהב שלה

. הייתה גונבת ממני כסף, היא כנראה הייתה נוסעת הרבה, עברתי לעבוד במחסן מרכזי בעשרת והיו לי בבית הרבה בעיות

אל תביא סוכריות "ו יום אמרה לי יום לפני או באות. שי, בגדרה קרה מקרה של הסוכרייה שנתנה לתינוק .מכנות עברנו לגדרה

, פתאום הוא התחיל להיחנק, היא נסעה ואני ישבתי עם התינוק .לא עשיתי זאת ולא הייתי חושב.." זה יכול לחנוק אותם

היא לא התרגשה בכלל לכן אני חושב שהיא , כשהיא חזרה הביתה סיפרתי לה. מכה בגב ויצאה סוכרייה נתתי, תפסתי ברגליים

  .נתנה לו

  

לא איתה ולא עם . אהבתי אותה ועכשיו אין לנו קשר, אבל אני גידלתי אותה. שמה יעל, היא לא שלי, ולדה לנו עוד ילדהנ

 לפני  .גר לא רחוק בעשרת) המאהב(ואריה  מרדכיבגדרה עברנו לכפר  .ציונה - וגרה בנס, היא גם גרושה. הילדים שלה

ן סכי הוא היה נראה כזה ומשם עבדתי במחסן המרכזי ומהמח אדם - הייתי מכנה אותו תת אשתי  שידעתי שהוא המאהב של

הייתי צריך לקבל תעודה אבל כיוון . משרד החינוך חייבו אותי ללמוד תשעה מקצועות. החינוך - המרכזי עברתי למשרד

לא , דהשמן לקבל עולים ואז אמר לי המזכיר למה לא באתי לקחת את התעו -שלי הייתה טובה אז הזמינו אותה לבן שהמקהלה

  .הייתי בעצם צריך להשלים תשעה מקצועות

  

מוקדם . גם ברחובות של מבוגרים .חשובה וטובה, באשדוד המקהלההייתה לי , לא רק לילדים. הייתי מורה למוזיקה ומנצח

עד ליום שקיבלה רבע משרה . אף פעם. כל הזמן הזה אישתי לא עבדה.וככה התפרנסתי. יותר היה לי במושב של תימנים

היא התקשרה ואמרה . היא התחתנה עם אריה. ציונה -הלכה לגור בנס, התגרשנו והיא עזבה את הבית .תון מקומי באשדודבעי

אחרי שנה וחצי הם . הבן שלו לא נתן להם להמשיך להיות ביחד .שהיא מצטערת ויום אחד אחרי שהתגרשנו רצתה לחזור אליי

  .אותה לפסחפעם הזמנו , היום אני לא בקשר עם אימרה .התגרשו

1974  

ה ואז השכנה אמרה אלי צלצלתי .ההציעה לי לצלצל אלי, ספר - י בביתגרנו בראשון והכרתי את עידית דרך חברה  שעבדה אית 

  !. לסיכון מאז שאני עם עידית טוב לי .יםשנ 35אנחנו ביחד גרים בבית הזה  עד היום. שאנחנו לא מתאימים
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