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  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                                                                                                                                         

בית החרושת הזה ייצר . ברומניהאבא שלי היה אחד ממנהלי בית החרושת הגדול ביותר  .בעיירה בוחוש, 1932נולדתי בשנת 
היו לה תקדימים . המלחמה לא פרצה פתאום .אחי הגדול איזו ואני, היינו שני אחים .תה עקרת ביתימא שלי הייא .טקסטיל

אני זוכר את . להאזין לחדשות, וכולם היו רצים אל הרדיו, בכל העיירה שלנו היה רק רדיו אחד. ופה ושם, בחדשות ובשמועות
הרבה לפני שפרצה המלחמה כבר היה ברור . בעיניים של האנשים היה פחד והוא אפף אותם. הזמן היה פחד באווירכל . הפחד

, בן ארבע או חמש, הייתי קטן? מה יהיה איתנו, ומה נעשה? ומתי היא תפרוץ? מה יהיה -ודאגו , שעומדת להיות מלחמה
אני לא יכול להסביר למי שלא . הפחד היה בעצמות שלי" ? מה גם הילדים משתתפים במלחמה" -כששאלתי את ההורים שלי 

הפחד הזה שהקיף , יחד עם זאת. ואפילו לא מבינים כמה אי אפשר להבין, אי אפשר להבין. היה שם מה זה אומר לגדול ככה

וכר עיירה יפה אני ז –ל ול היה בסדר בסך הכוהכ, עד שהייתי בן חמש .היה פחד ממשהו שלא היה לי מובן באמת, אותי כל הזמן
  . אבל אז פרצה המלחמה .טבע, ונחמדה

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

... הוכרחנו ללכת עם טלאי צהוב כדי שכולם יידעו שאנחנו יהודים ושאפשר להרביץ לנו . כשפרצה המלחמה הייתי בן שבע
והתחילה דאגה . נזרק מן העבודה שלו, שהיה אחד ממנהלי בית החרושת הגדול לטקסטיל, אבא שלי .היהודים נהפכו לאויבים

אבא שלי נלקח לכל מיני עבודות משפילות  ?או לא, האם ייתנו לנו פיצויים? לינו בלי עבודהמה יהיה ע? מה נאכל: אמיתית בבית
ושמעתי , שהיה יהודי גם הוא, פעם באתי אל בית של חבר. בבית החלו לאגור מוצרי מזון .כמו פינוי שלג וכאלו, באמצע הרחוב

הם אמרו לאבא  ..."גם אצלנו אוגרים ושמים מתחת למדרגות, כן: "ואמרתי להם, ו מזוןישמדברים אצלו על כך שכולם אוגרים עכש
, אני זוכר את הסיפור הקטן הזה באופן מיוחד( !" לא מדברים על זה, חביבי: "ואבא שלי קרא לי ואמר, שלי שככה אמרתי להם

, ואפילו קצת אגוצנטרי ,הילדים, שהיה מרוחק מאיתנו, כי בזיכרון שלי זו הפעם הראשונה בה אבא שלי, והוא מרגש אותי עד היום
  .)למרות שהוא יכול היה לכעוס, ולא כעס עליי בכלל, בא והסביר לי בנחת ובלי כעס משהו, ושהיינו מכבדים אותו מאוד

  

הוא . ולא יכול היה להגיע הביתה, הוא היה ממש פצוע. הם כמעט הרגו אותו במכות. פעם תפסו את אבא שני שיכורים רומנים
, מה שהכי חורה לי. הוא היה ממש פצוע. והבאנו אותו הביתה, והם כמובן קראו לנו, שגרו לא רחוק משם איכשהו זחל לקרובים

הוא הכיר . אבא שלי ידע מי היו שני הבריונים שהתנפלו עליו. הוא תחושת חוסר האונים שלנו, כשאני נזכר בסיפור הזה, עד היום
, הוא יחזור לבית שלנו, הבריון ההוא יידע שמסרנו את שמו למשטרהכי אם . אבל היה ברור שאסור לומר למשטרה דבר. אותם

ולא יכולנו לעשות שום , ידענו מי פגע בנו. עד כדי כך פחדנו. ואוי ואבוי לכולנו, ואוי ואבוי לאבא. ויגמור סופית את מה שהתחיל

ויום אחד הרומנים פשוט , נה בערךהייתי כבר בן שמו. הילדים הוצאו מבית הספר .דבר כדי להתגונן ולמנוע את הפעם הבאה
כעבור , בסוף המלחמה .הסתובבנו במשך כל המלחמה בלי בית ספר". ו היהודים לא באים לבתי ספר רומנייםימעכש: "אמרו

  .כי בזמן המלחמה לא למדנו, הקפיצו אותנו בעצם על ארבע כיתות שהיו חסרות לנו, כשנכנסנו שוב לבית הספר, ארבע שנים
אני זוכר את ההורים . ממש מול הבית שלנו, יום אחד ארגון פאשיסטים רומניים ערך הפגנה במרכז העיר. ם ליוםהפחד גדל מיו

  .מרוב אימה, שלי דוחפים את כל הרהיטים על הדלת
  

כשעוד  .בלעתי פחד? איך הוא יכול להרגיש בטוח, ואם הילד רואה שלהם אין מגנים, ההורים אמורים להיות המגנים של הילד

, וכבר זרקו אותנו מבית הספר, אחרי שפרצה המלחמה. למד איתי בכיתה ילד רומני, לפני המלחמה, למדתי בבית הספר הרומני
המשפחה של . כמובן, עליתי. והוא הציע לי לעלות, אני מאוד התלהבתי מן הסוס. עובר עם עגלה וסוס, ראיתי אותו פעם ברחוב

. והציע לי לנקות איתו את האורווה, הוא הוביל את הסוס לאורווה, נו אל הבית שלוכשהגע. הילד הרומני הזה גרה מחוץ לעיר
התחלתי להרגיש משונה . ונשארתי לבדי באורווה, נכנס הביתה, לפתע הוא עזב אותי. והתחלנו לנקות את האורווה ביחד, נכנסנו

מא שלו מהדלת של ייצאו הוא וא, כמה דקות כעבור? איך הוא נוטש אותי בבית שלו לנקות את האורווה, איזה מין דבר זה -

מא של הילד עמדה בכל יוא. תפס הילד קלשון ורץ לעברי במטרה לחבוט בראשי, לפתע. ושמעתי שהם מתלחשים ביניהם, הבית
ברחתי כמו . יש לי רפלקסים של בעל חיים. הוא לגמרי על דעתה, "ידון'ז"מה שהבן שלה עושה ל, כלומר. אותו זמן והסתכלה

כי הבית ההוא היה מחוץ , יתה לי דרך ארוכהיה. אבל הפחד נותן כוחות עליונים, הוא רץ אחריי קצת. מלא אימה ופחד, ורףמט
גם ! ?מה ההורים שלי יכלו לעשות - וסיפרתי מה קרה , סוף הביתה- וכשהגעתי סוף. ולבית שלי, ועבר זמן עד שהגעתי לעיר, לעיר

אין , אין לך למי להתלונן, ואתה לא יכול לעשות כלום, חד יכול לעשות לך מה שמתחשק לוכל א. זה חוסר אונים נוראי. הם פחדו
  .כי להם עצמם אין הגנה, גם ההורים הם לא הגנה, ואין הגנה. כל הזמן, כל הזמן, פחד, פחד פחד: האווירה .שום דבר



 

  
  .ואסור היה להם לצאת משם, ימים ריכזו את אבא ואת שאר הגברים בבית הכנסת במשך כמה, מיד אחרי שפרצה המלחמה

מא יא. כי הוא היה משחק בקלפים בקביעות עם ראש המשטרה, תה לו איזושהי פרוטקציה בדרגים הגבוהיםיהיה לנו קרוב שהי
שהיה , שייתן לאבא שלי) ממנהל המשטרה, כלומר(בו ביקשו ממנו , ושלחה אותי לראש המשטרה עם מכתב, שלי תיאמה איתו

אני הייתי ילד בן שבע או . לבקר את המשפחה, רשות להגיע הביתה בערב, מנהל חשוב במפעל הטקסטיל הגדולעד לא מזמן 
, שמעתי את המנהל הזה, וכשהגעתי, הלכתי אל המשטרה. וכנראה שדווקא בגלל זה שלחו אליו אותי, והייתי קטן ונחמד, שמונה

ניגשתי אליו . לא ידעתי מה לעשות. תפסתי אותו בזמן לא טוב, רכלומ. צורח על השוטרים שלו, שאני צריך לתת לו את המכתב
זרק אותו על , הוא תפס את המכתב שלי... ותוך כדי שהוא צועק בעצבנות על אחרים הגשתי לו את המכתב, מלא חששות

לא . מר לאבאמה או, וכל הדרך לא ידעתי מה אעשה, חזרתי הביתה!"  תסתלק מפה: "הרצפה בלי להסתכל עליו אפילו ואמר לי

מה אני  -באותו לילה לא ישנתי . לא יכולתי לספר לו מה קרה באמת. אמרתי לו שהאישור בדרך, כשאבא שאל אותי... הצלחתי
למרות כל , העזתי איכשהו, למחרת... ?שאפילו הגדולים מפחדים ממנו, איך אני אלך שוב אל המטורף הזה שצורח? אעשה

. הוא חתם על האישור, וכנראה בזכות הקרוב ההוא שהיה לנו, הפעם הוא היה רגוע, זליולמ, ללכת שוב אל המשטרה, החששות
נפתחו שערי , תה חגיגהיוזו הי. וזה היה בזכותי. בערב, ובזכות האישור הזה אבא שלי הגיע במשך שלושה ימים הביתה

אז לא ידעתי ולא . ה דרך קרוב המשפחהאני משער ומבין את העניין הזה עם הפרוטקצי, בדיעבד, שרק היום, כמובן ...השמיים
  .הם הועברו למחנה עבודה, כעבור שבועיים בהם היו הגברים סגורים בבית הכנסת, אחר כך .הבנתי דבר

  

הוא לא הצליח . שלחו אותו הביתה, כשהוא חצי מת, וככה, הוא חלה באפנדיציט, וכעבור שנה וחצי שם, אבא שלי שהה במחנה
הוא . אף אחד כבר לא יכול היה לסייע לו במצבו. ושם הוא נפטר, שגרה בבקאו, הוא הגיע אל אחותובמקום זה . להגיע הביתה

אני  .אבא שלי נפטר -ושם סיפרו לה את האמת , לבקאו, והיא נסעה לשם, מא שלי הודיעו שחמותה חולהילא .במותו 36היה בן 

. ופתאום החבר אמר לי שבעצם אי אפשר, לזה כמו לחגיגה וציפינו, זוכר שבדיוק תכננתי ללכת עם חבר לצפות בסרט בקולנוע
לא הבנתי מה . זה היה מוזר בשבילי. והוא לא רצה לומר לי, אבל לנו עדיין לא הודיעו, המשפחה שלו כבר ידעה שאבא שלי נפטר

  .מאילא, ו לבקאויושם חיכתה לי איזו קרובת משפחה שסיפרה לי ולאחי שאבא נפטר ושאנחנו נוסעים עכש, חזרתי הביתה. קרה
  

על פי : תה בעיהיאבל הי. ונעבור לגור בבקאו, והיא רצתה שנעזוב את הדירה בבוחוש, תה אחות גדולה שגרה בבקאוימא היילא

 - מה שנקרא , יתהיהיא ה. יתה איזו גויה שהיינו מתארחים אצלה מדי פעםיה .ליהודים היה אסור לעבור מעיר לעיר, החוק
היא העבירה . יתה נשואה לאחד הלגיונרים שהיה ממארגני האנטישמיות ברומניהיהיא ה. פודוליין םשמה היה מאדא". מענטש"

היא . את בעלה ואת עצמה, היא סיכנה את משפחתה. כאילו היא הולכת לבקאו, כאילו הם שלה, את כל הדברים שלנו לבקאו
ואני לא אשכח אותה עד יומי . זה משהו שלא שוכחים -בזמן שכולם נגדך , מישהו שמוכן לעזור לך. יתה חסידת אומות העולםיה

אבא שלי  .ממש באותו בניין, מאיוגרנו קרוב לאחות של א, עברנו לבקאו .אני בטוח שהיא חיה היום בגן עדן! וגם אחריו, האחרון
א מן המכונה איזשהו בד יצ, בבית החרושת, מדי פעם. כפי שהזכרתי, היה לפני המלחמה אחד ממנהלי בית החרושת לטקסטיל

אבא שלי . ולכן הציעו לעובדי בית החרושת לקנות את הבד הפגום במחיר סמלי, אי אפשר היה למכור אותו כך. עם דפקט קטן

שנחשבו בזמן (חיינו במשך כל המלחמה בזכות הבדים הפגומים האלו , ובעצם, אסף לעצמו מלאי של בדים פגומים כאלו
תה יוהיא גם הי, והיו לה שני ילדים קטנים, מא שלי לא עבדהיכי א, האלו הצילו אותנו הסמרטוטים). כמובן, המלחמה למושלמים

שרק לא ייגמרו לנו  - ותמיד פחדנו . וככה חיינו, יתה מוכרת איזו חתיכהימא היבכל פעם א. בבקאו, צריכה לשלם שכר דירה שם
  ...הבדים

  

היינו , לובסך הכ. השתוללנו מאוד, ובעיקר אחי, אנחנו. ילדיםתה נשואה ולא היו לה יהיא הי. תה עריריתימא הייאחותה של א
היו מלקקים ממנה בכל , תה יקרה כמו זהביוריבה בתקופה הזו הי, תה מסתירה ריבה במטבח שלהיהיא הי, לדוגמא... ילדים

. 'וכו" ה הם עושים לימ" -מא יולכן היא עשתה צרות לא. עשינו לה צרות, בקיצור... ואחי גילה את הריבה; פעם ממש חצי כפית
, אנחנו לא הבנו. מאיהיום אני חושב על זה וכואב לי הלב על א. נאלצה לעבור איתנו משם, כדי לרצות את אחותה, מא שלייא

ובזמן , תה גרועה הרבה יותריאבל היא הי, תה קרובה יחסיתיאמנם הדירה שעברנו אליה משם הי. ובעיקר אחי לא הבין
פעם נפלה פצצה . כמה פחד -אני זוכר את הריצות האלו . כדי שנהיה ביחד, מאילרוץ אל אחותה של אהיינו צריכים , ההפצצות

החלו להסתובב שמועות שהגרמנים , יםבשלב מסו .ואנחנו פחדנו כל כך, והבית של השכן נהרס, ממש צמוד לקיר הבית שלנו

  . ושהגלגל מתחיל להתהפך, בסטלינגרדמתחילים להיכשל שם 
  
תה יפעם הי. כביכול תאימהי, מא שלי ואלינו במין נחמדות כזאתייתה מתנהגת אל אישכנה ליד הדירה ההיא שה יתה לנויה

ולא ידעתי מה , ונבהלתי מאוד, הייתי אצל חבר. וכולם התחילו לרוץ כמו מטורפים, אזעקה באמצע הרחוב וצעקו שהרוסים באים
ובטעות , כדי שתיקח אותי הביתה, קפצתי על העגלה. סוס ברחובופתאום ראיתי את אותה שכנה עוברת עם עגלה ו, לעשות

והייתי צריך , היא צרחה עליי. הפכה האישה הנחמדה והמפנקת למפלצת, דווקא בשעת הפחד, פתאום. הפלתי איזה בגד שלה
יתה יה האחר כך התברר שהשמוע .היא כעסה כל כך כי עיכבתי אותה דקה. הזה" שמאטעס"ולהביא לה את ה, לרדת מהעגלה

והרוסים , היינו בשליטת הגרמנים - קודם . התחיל הפחד האחר, ואז. הם הגיעו רק כעבור כמה ימים. הרוסים לא הגיעו. לא נכונה
המילים . החיילים הרוסים היו אונסים וגונבים, חוץ מזה. היינו בשליטת הרוסים והגרמנים הפציצו אותנו -ו יועכש. הפציצו אותנו



 

ולוקחים מהם , כך היו החיילים אומרים לאנשים ברחוב". תביא את השעון"שפירושה , "אסו'דאוויצ: "רוסיתהראשונות שלמדתי ב
אלא , הביטוי הזה לא היה שייך אליי, טוב". תן לי בחורה", כלומר - " קה'דאווידווצ: "ועוד ביטוי. לוח את השעון שלהם ואת הכובכ

, היו שירים וריקודים. ד נערכה מסיבה לתושבים ולחיילים הרוסים ביחדערב אח ...מא שלי ואל שאר הנשים היהודיותיאל א
אחד !"  לברוח: "מא העירה אותנו בבהלהיופתאום באמצע הלילה א, בסוף המסיבה חזרנו הביתה לישון. ובאמת היה יפה

אליה שיכור באמצע והוא בא , מא לבדהיראה שא, שרקד ושר ונהיה ממש כמו חבר שלנו במסיבה, מהחיילים הרוסים הנחמדים
... 'התחלף בפחד ב' פחד א, כלומר .בשטח לא בנוי, וישנו באותו לילה בשדה, ברחנו כל עוד רוחנו בנו. כדי לאנוס אותה, הלילה

  . הרוסים היו חיות לא פחות מהגרמנים

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, המלחמהחייך אחרי , השחרור וחזרתך הביתה(

, חזרנו לבית הספר הרומני הרגיל . נשארנו בבקאו אחרי סוף המלחמה במשך שלוש שנים. 1944המלחמה הסתיימה בשנת 

והיינו צריכים להשלים את כל , לא למדנו במשך ארבע שנות המלחמה. כדי שנהיה עם בני גילנו, והקפיצו אותנו על ארבע כיתות
ושהתנפלו (אני זוכר שהבריונים שהתנפלו על אבא בזמן המלחמה  . כי הילדים הרומנים כן למדו בזמן המלחמה, הפער הזה

, וזה נתן לי סיפוק, כי הם היו פאשיסטים, נלקחו לרחוב והושפלו שם על ידי הקומוניסטים שהגיעו) עוד יהודים חוץ ממנו בודאי על
כולנו  - ברגע שהגיעו השליחים מהארץ והציעו לנו לעלות . עבר עוד זמן עד שהרומנים נתנו ליהודים לצאת מרומניה .וריגש אותי

  .והדברים לא היו מאורגנים, תה מדינהיעוד לא הי. אבל השליחים לא הגיעו מייד. קפצנו
  

מא עלתה יא. ולכן נפרדנו, תה בעיה עם הקצבותיהי. מא שלי וללא אחייללא א, מצאתי את עצמי לגמרי לבדי, 1947בסוף דצמבר 
. נשאר ברומניה, איזו, אחי .ן העיירה שלנו בוחוש בקצבה אחרתואני עליתי מ, מתבה מסויבירת רומניה בקצ רשט לישראל מבוק

הוא לא . ק אמתלהתה ריאבל האמת היא שזו הי, מא ואיתי לישראליובגלל זה הוא לא עלה עם א, הוא היה באמצע הלימודים

כשעצרה הרכבת היינו צריכים . לבדי, 15הייתי אז בן . מבוחוש נסעתי ברכבת של קרונות בהמות לבולגריה .רצה לבוא איתנו
הודיעו לנו שאנחנו חייבים לזרוק כל מה , כשהגענו לוארנה שבבולגריה. מאל כדי ללכת לשירותיםלהסתדר גברים לימין ונשים לש

פתאום אפשר היה לאכול כמה . כולם זרקו שם בנמל חבילות של אוכל. יה לא מסוגלת לסבול משקל נוסףיכי האנ, שאפשר

ה היו חמש יבאני ".נט'פאן טרסצ"ו" פאן יורק" -ק נמשם המשכנו בשתי אניות ע. יהיאבל לא יכולנו להעלות את זה לאנ, שרוצים
  .והיה צריך לזחול על הגב כדי להשתחל מן המיטה, קומות של מיטות

  
אבל זה , "פאן יורק", יהיעלינו על אותה אנ, כלומר. יהימא איתי באותה אניגיליתי פתאום שגם א, יהיבזמן ההפלגה באנ, בדרך

 7,000-8,000היו בה  -יתה ענקית ייה היהאנ, ובכלל, ודרך קצבות שונות, )מבוחוש ואני בוקרשט היא מ(היה ממקומות שונים 
: ופתאום ניגשה אליי אישה שאמרה לי, פעם ירדתי מאחד הדרגשים ששימשו לנו מיטות. וכך קרה שלא ידענו זה על זו, נוסעים

, כעבור שבוע בערך של הפלגה בים, בדרך .היבאני, מא ואנייא, וכך נפגשנו..." הימא שלך בקצה השני של האנייראיתי את א"

הופרדנו לשני מחנות שונים , מא ואני עלינו בקצבות שונותיבגלל שא. והכריחו אותנו לרדת בקפריסין, תפסו אותנו הבריטים
תי היי...והיינו נפגשים ליד הגדר, זו בכל זאת הצלחנו איכשהו ליצור קשר זה עם. שהופרדו זה מזה על ידי גדר, בקפריסין

הן נלקחו ממני , בקפריסין, ושם, היו לי המון תמונות מן הילדות ומהעבר שאיכשהו שרדו את המלחמה .בקפריסין מספר חודשים

... ?אולי אנחנו מרגלים ומעבירים סודות ממדינה למדינה. אך גם הם היו חיות, שאמנם היו טובים מן הגרמנים, על ידי הבריטים
זה היה כאילו אנחנו עוברים . הבריטים התנהגו בצורה מגעילה כל כך לנשים ולילדים. נות ההןעד היום כל כך חבל לי על התמו

  ... ובכל זאת, הזבל האחרון היה עדיף מן הראשון, כפי שאמרתי, אמנם. מזבל אל זבל
  

זה . האמתי היא שהרגשתי הטבה. בבוקר ובערב, ונתנו לנו דייסה פעמיים ביום, ל שם היה מלא באוהליםוהכ, כשהגענו לקפריסין
הלכתי לאוהל . והיו לי כאבים בגוף, הרגשתי מאוד לא טוב, בקפריסין, פעם !שתי מנות דייסה ביום - שברומניה יותר טוב ממה 

! אין לי שום תרופות? מה אתה רוצה שאעשה: "וק עליי מרוב תסכולוהוא התחיל לצע, והתלוננתי שכואב לי, שהיה יהודי, הרופא
אבל אני בכל זאת הצלחתי , האנגלים לא נתנו לאף אחד בקפריסין לעלות לישראל !" תיכנס למיטה ודי! אני לא יכול לעשות כלום

של ילדים שהיו ללא אב ואם צורפתי אל קבוצה , )ולא איתי, היא שהתה במחנה השני(למעשה , מאיבגלל שהייתי בלי א. לעלות

מא יא .הייתי כאן כשקמה המדינה. בעצם, עוד לפני קום המדינה, 1948הגעתי לארץ בשנת . ושהורשו באופן מיוחד לעלות ארצה
  .היא הגיעה הנה גם כן, ואחרי שקמה המדינה, נשארה בקפריסין עוד כמה חודשים אחרי שעליתי לארץ

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

והשתגעתי , אני הגעתי לשם מרעב כזה גדול. שלידו היה פרדס מלא בתפוזים, אל מרכז הקליטה, כשהגעתי לארץ 16הייתי בן 
מאז ועד עצם היום הזה אני לא . ואחר כך כאבה לי הבטן כל כך, בלי לחשוב התחלתי לזלול תפוזים - מהמראה בפעם הראשונה 

  ...יכול להתקרב לתפוז



 

אחד מחברי הקיבוץ נשלח באותו . שליד בית שאן, "תל עמל -ניר דוד "ישר לקיבוץ " עליית הנוער"ממרכז הקליטה הועברתי דרך 
והוא מצא אותה , מאינתתי לו את הכתובת של א. על ישראל זמן לקפריסין כדי להכין את הילדים ואת המבוגרים ולספר להם

  . צ"וללימודים אחה, בקיבוץ היום חולק לעבודה בבוקר ...חבילה מהקיבוץ -היא מאוד התרגשה . והביא לה חבילת מצרכים
להוריד  -ולהילחם  וק רימוןלימדו אותנו לזר, בימים הראשונים בקיבוץ, כבר אז. ולא הרגשתי כאן ביטחון, הגעתי ממלחמה ומפחד

. תה כאן מלחמהיהי. לא נפלנו לגן עדן... זורקים אותך, אם אתה לא זורק טוב: ולדעת שבידיים שלך החיים והמוות, צרהאת הנ
וכולם , התחילה הפצצה, בזמן שעבדנו וביצרנו שדה, פעם. והם היו מפציצים אותנו, על הגלבוע היו ערבים, בבית שאן היו ערבים

  . עם הפצצות בשדה, לבדי, ונשארתי אחרון, והם רצו מהר, התחילו לברוח
  

  .התינוקות היא נהנתה מאוד מן. ואז עבדה בבית חולים במחלקת תינוקות, מא שלי הגיעה ארצה היא למדה להיות אחותיכשא
. יק אותהוהוא הדב, יתה אז שום מודעות בארץ למחלה הזאתילא ה. עם גבר שחלה בפפילומה, מא שלי התחתנה כאן שוביא

, כלומר. אחר כך התברר שגם אשתו הקודמת של אותו גבר נדבקה ממנו ונפטרה גם היא מאותה מחלה. 45היא נפטרה בגיל 

בתי  -מא שלי הספיקה לראות נכדה יא .אבל הוא הרג אותה, אמנם, בלי כוונה. מא שלייהאיש הזה הרג את א, במבט לאחור
תה סבתא חמה ואוהבת והציפה את הבת שלי באהבה עד ימא שלי הייא). ם שמה רינתשהיו(רונית : הבכורה מנישואיי הראשונים

  .שנפטרה

  
ונולדו לנו ביחד , אשתי, אז התחתנתי עם אופירה. ואחר כך התגרשנו, אני התחתנתי בגיל צעיר עם אישה שנולדה לי ממנה ילדה

הילדים שלי גדלו עם אהבה של . גיד שהחיים שלי תוקנואפשר לה .יש לי ארבעה ילדים, לובסך הכ. שתי בנות ובן -שלושה ילדים 
. וצריך לחיות, אנחנו אחראיים על היום. רק אלוהים יודע את העתיד .היינו בפריז, טיילנו באירופה. בתנאים טובים, מא ואבאיא

 -י מקומות על שנאה לפעמים אני שומע בכל מינ .אני ממשיך הלאה..." מה שעברתי, אוי ואבוי"ולא חושב , היום אני לא מסכן

איפה ... עצם זה שאנחנו יכולים בכלל לצעוק ולהתלונן ולהפגין. צריך לזכור שיש לנו כאן מקום שהוא שלנו. חילונים דתיים וכל זה
צריך . הוא אסון בין בני אדם הבנה וחוסר , חוסר תקשורת הוא אחד הצרות הגדולות ביותר !?שם יכולנו בכלל לפתוח את הפה

  .להמשיך קדימה –ותמיד תמיד . לשים לב לקרובים לנו ולהראות להם אהבה, למרות כל הכאבים, ודלהשתדל מא
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