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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  וויס
  :שם פרטי

  דלמנ

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  וייס

 בלועזית
  

WEISS  

  :איתו נולדתישם פרטי 
  מנדל

  בלועזית
MENDEL 

:                     מין
 זכר

  :לידהשנת
1919  

 
  :  עיר לידה

  ברלד

  בלועזית
BERLAD  

  :ארץ לידה
  רומניה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  בויום וייס

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 ליבה רוטנברג

  ברלד:     מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  

  בלועזית
BERLAD 

  :ארץ המגורים

 רומניה
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  מוכר נעליים

  :או בתנועה חבר בארגון
  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  הנוער העובד

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 ברלד)שם העיר או האזור ושם הארץ(

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

 בלועזית
  מחנה עבודה בטוטובה

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 מחנה עבודה בטוטובה

  :  תאריך השחרור
24/08/1944  



 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 )גרמניה ואיטליה, פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות (

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
  ברלד

  :שנתעליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  
1959 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  
OALIA  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  
לא ידענו מה זה . הבית שלנו היה בית מלא באהבה שאמא העניקה וסחבה על הגב שלה, היינו שבעה ילדים, גרנו בברלד

. אותה שאלות והיא הייתה שם כדי לעזורכולם היו שואלים , אמא הייתה אחראית ותומכת. אנחנו הילדים היינו מלאכים, "אין"

, פסח(נהגנו לקיים את כל החגים , היינו בית דתי באופן מסורתי. אמא הייתה עקרת בית במשרה מלאה ואבא היה סנדלר בבית
י הייתי אוהב את כל סוג, אמא הייתה מכינה עבורנו מרק כל יום, מאז ועד היום אני הכי אוהב לאכול מרק. ושבתות) יום כיפור

  .נותפוחי אדמה מצויהיא נהגה להכין גם קציצות בשר מבושלות בת, אמא הייתה בשלנית נפלאה. המרק שהיא הייתה מבשלת
: בשנים האלה ברומניה לא היו מספיק כיתות לכל הילדים בעיר אז החליטו שילמדו במשמרות, כל הילדים למדו בבית הספר

בכל הבית ספר היו , תלמידים יהודים 8בכיתה שלי היו . 13:00-18:00רב ובנים ילמדו בע 08:00-13:00בנות ילמדו בבוקר 
משכיבים אותו , הם היו לוקחים את הילד, המורים היו נוהגים להרביץ לילדים שהתנהגו לא יפה. תלמידים יהודיים 48בסך הכל 

היו . מכות בטוסיק בעזרת מקל 25שני ילדים מחזיקים אותו בידיים כדי שלא יזוז והמורה היה מרביץ , עם הבטן על הספסל

  . מקרים בהם הילד דימם מהאף ואף אחד לא שאל את המורה למה
  

אמא הייתה . היינו צריכים להתחיל להתכונן ארבעה חודשים לפני בואו, בשביל שנוכל לאכול בחורף, ברומניה בזמנים האלו
לוקחת סיר ענק ועשר קילו , די שלא יפריע לשכניםכ, היא הייתה מחכה לאיזה לילה, מכינה לחורף מאכלים עמידים כמו ריבה

  .כמו כן היא נהגה להכין ארבע חביות חמוצים לחורף. שזיפים ובוחשת את הסיר כל הלילה

  

  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
  

  

אספו את כל . כשהתחיל השלג הראשון, 1940לקחו אותי למחנה עבודה בשנת , הייתי בן עשרים כשהתחילה המלחמה

, ותסבל, ת מזדמנות כמו ניקוי כבישיםעבודוהיה אחראי על הייתי במחנה עבודה ש. היהודים בשביל לנקות את הכבישים

היינו עוברים מעיר לעיר , 20-65צעירים בני , יהודים 160במחנה היו . חטיבת עצים, הרכבת גדר תיל, פירוק בונקרים/בניית

  ).דרוקולישייט, דרגלינה, יין'מולג(בהתאם לעבודה 

  

חר שמנע מהמים להציף את השטח החקלאי שהיה היה שם ס, בדרקולשייט עבר נחל שהיה יותר גבוה מהקרקע החקלאית

היה יותר סביר , השטח התמלא במים. כשהצבא הגיע לאזור הוא פוצץ את הסחר בעזרת דינמיט, במלחמה. שייך לאדם פרטי

לקחו אותנו לעשות את . הממשל החליט לחדש את הסחר. שבעל הקרקע היה מוצא בשטח שלו דגים מאשר אדמה חקלאית

, אנחנו שפכנו אדמה. עבודה נעשתה בעבר על ידי אנשים שקיבלו תשלום אבל הם לא הצליחו לבצע אותהה, המשימה הזאת

, בזמן הזה. עבדנו כמה חודשים והמים לא נעצרו. עליה שמנו עצים וכל מיני דברים כדי שהאדמה לא תסחף על ידי המים

. רק להסתכל עליו היה מפחיד, מטר גובה 2.20-כ ,הקצין החדש היה גבוה מאוד, החליפו את הקצין שהיה אחראי על המחנה

  .הקצין היה בן של מיליארדר שסחר בדגים

  

הקצין הסביר לנו את חשיבות העבודה . הוא שמע מאיתנו שאין לנו אוכל ושקשה לנו לעצור את המים, הקצין ערך אסיפה

לקצין הזה היה חשוב מאוד . דסאיםוהבטיח שכל אדם יקבל אוכל כמו חייל ביחידה צבאיות ועוד חצי מנה מיחידת ההנ

כל שלושה אנשים עבדו על קרונית שנסעה על  .הוא נתן נורמה לעבודה וכל אדם היה צריך לעמוד בה, שהעבודה תתבצע

עבדנו עשרה חודשים ולא הצלחנו  .הקרונית הייתה מלאה במטר קוב אדמה והנורמה הייתה עשרה קרוניות כאלו ביום, מסילה

  .הקצין אמר שעד שלא נסיים את העבודה נשאר פה, לבנות את הסחר



 

שלי ויכול  נזכרתי שפעם אחת הייתי עם אבא שלי בנחל ליד הבית, באחד הימים שמתי לב שבמקום אחד בנחל יש מערבולות

אז אולי כדאי שנסתכל , ה שאבא שלי סיפר לי על המערבולות'אמרתי לחבר. להיות שהן הסיבה לכך שהאדמה יוצאת כל הזמן

, ה באיזה ערב שניקח את האבנים שהצבא הביא לציפוי הסחר'החלטתי ביחד עם החבר. עליהם ונראה איך עוצרים אותם

אלא במזל השלכנו את האבנים למערבולת וכך המים הפסיקו להוציא את , לא בחוכמה. למרות שהיה אסור לנו לגעת בהם

  .האדמה

. פחדנו שיתן עונש אבל ידענו שאין לנו מה להפסיד. ת האמת נקבל פרסהוא אמר שאם נגיד לו א, הקצין החכם שאל מה עשינו

. עבדנו עוד כמה שבועות והלכנו למקום אחר. על זה הוא ביקש שלא נספר לאף אחד. סיפרנו לו את המעשה והוא נשאר המום

הוא הדגיש , מודים האלההקצין בא לשאול אותי מה עושים עם הע. בהר היה בונקר שהם רצו לפרק, הגענו למקום שהיה בו הר

ראיתי שהעמודים , הגעתי לשם עם פנס. כמה פעמים שזה מקום מסוכן להיות בו כי זה הר של חול שיכול לקרוס על האנשים

מהכניסה של הבונקר , הלכתי עד הסוף. ראיתי שיש ברזלים שהניחו אותם צמוד לעץ כדי שימנע מהם ליפול, צמודים לקירות

הוא אמר שיתן לי את כמה , הוא הסתכל עליי וחשב שאני משוגע. לקצין שאני מוכן לעשות את זהעד היציאה שלו ואמרתי 

הקצין אמר לי שכאן אין נורמה . הוא היה בהלם אבל נתן לי את מה שביקשתי. אנשים שאני אבקש אבל אני ביקשתי רק מלכוש

הקצין הודה לי וסיימנו להוציא את , ומיד נפל הכלהוצאתי משני הצדדים את העץ . ושאני יעבוד בזהירות עד שהעבודה תתבצע

הגיס של הקצין נהרג והוא נעדר , הרכבת שבה הקצין נסע הייתה מעורבת בתאונה, אחרי חודשים. כל העמודים וגדרות התיל

כמו  .הגיעו למחנה שני קצינים צעירים מהחזית שגילו לנו שהקצין משלם על האוכל שלנו מכיסו הפרטי. מהמחנה במשך שבוע

  . בחורף היה מסוכן להוציא אותנו לעבוד. הגיע החורףכי הם הודיעו לנו שהם משחררים אותנו לחודשיים חופש, כן

  

הקצינים , לא פחדתי, הייתי נוהג לברוח, במהלך המלחמה הייתי כמה פעמים בבית. בסך הכל הייתי במחנות ארבע וחצי שנים

המחנה היה קרוב . ברחתי בשבת אחר הצהריים כי זה זמן שבו לא עבדנו פעם אחת. היו מרביצים לי אבל בכל זאת ברחתי

הקצין הגיע , אותה שבת. הוא הציע לי לקחת אותי ולהחזיר אותי, לתחנת רכבת מקומית והנהג של הקטר היה שכן שלנו

ם ששמם היה היינו שלושה אנשי, הוא עשה את הספירה. אנשים בשם ובפנים 160- הוא הכיר כל אחד מה, לעשות ביקורת

. כשהגיע יום שני החברים שלי סיפרו לי שהוא בא לביקור והבחין שלא הייתי במחנה. הוא הבחין שוייס מנדל נעדר". וייס"

הוא . שאל אותי איפה הייתי בשבת ואמרתי לו שהייתי בבית, הקצין עצר מולי. ידעתי שאני אקבל מכות כי הוא אוהב את זה

הוא שאל . זאת הייתה השעה שכל האנשים הלכו לאכול, בדיוק 12-הגעתי למשרד ב". שרדתבוא אליי למ 12-ב, וייס"אמר 

עניתי לו שנשארתי , הוא נתן לי לשבת ושאל למה הלכתי הביתה. אותי אם אכלתי ואמתי לו שלא כי קיבלתי הוראה להגיע לכאן

רק אמר לי , הוא לא הרביץ לי". בתוך הארגז יש לך נעליים, זאת הפעם הראשונה שאתה משקר לי, וייס"בלי נעליים והוא אמר 

  .ככה מפעם לפעם הוא היה שואל אותי אם אני רוצה לצאת. אני צריך לפנות אליו, שכשאני ארצה לצאת הביתה לשבת

  

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

  

  
ה 'חבר"ר וצעק "פתאום נכנס הרס. וקים והיינו צריכים לנקות אותם'הם היו מלאים בג, בצריף של הגרמנים/עבדנו בקבאנה

החלטנו , ערכנו מהר אסיפה". הצבא הרומני בחזית חבר לרוסים והם נלחמים יחד, רומניה גמרה את המלחמה, ה'חבר

הקהילה . רוב הגרמנים כבר ברחו. לה היהודית לשמוע מה עושיםמ למשרד של הקהי"ק 30ה מחר בלילה ייסעו 'ששלושה חבר

אמרנו להם שאנחנו לא , היהודית החליטה שאם אנחנו רוצים להגיע לעיר שלהם אנחנו יכולים אבל רק שלא נעשה נקמות

לקחת אותנו הרוסים נכנסו לרומניה דרך הים והתנאי שלהם . שהם חזרו היה ברור לכולם שאנחנו בורחים. מעוניינים בנקמה

  .היא שנשמור על השקט

  

הוא הרגיש שאנחנו רוצים להשאיר אותו לבד במחנה אז הוא דיבר איתנו ואמר שהוא מוכן לקחת אותנו , הקצין היה אדם חכם

אנשים לא היו . הוא אמר שיש לו כסף ושהוא ידאג לנו אפילו לשחיטה של פרה כצידה לדרך. לבסיס הרומני ומשם נלך הביתה

בבוקר . שמנו את הדברים על העגלות ואנחנו הלכנו ברגל, הזמנו עגלות של אנשים מהסביבה, באותו לילה. כת איתומוכנים לל

סיפרנו להם שאנחנו , אנשים הלכו לדבר עם הרוסים. הגענו לעיר וגילינו שאנחנו לא יכולים להיכנס בלי הסכמה של הרוסים

. לא יכולנו לקבל רכבת ולנסוע משם, ימים 7או  6היינו שם . שהיו שםיהודים שברחו ממחנה עבודה ושהרגו את כל הרוסים 

לא של בני , הוא הביא לנו רכבת של סחורה. כשהגרמנים היו בברלד הם שלחו את הקצין שנתן לנו חופש לעיר שהגענו אליה



 

תה הייתה הרוסה הבי באיזשהו שלב גילינו שאחת המנהרות שהובילה .נסענו שת לילות בלי אוכל ובלי שום דבר. אדם

. כשהגענו לברלד גילינו שכל העיר נהרסה מהמלחמה.הלכנו משם יומיים ברגל עד שהגענו הביתה. והרכבת לא יכלה לעבור

  .עשו פסטיבל עבור התושבים של העיר

  

לחלק גדול מהאנשים . שוחד לנשיא מדינת רומניההודים אישור יציאה מרומניה באמצעות תשלום י 50,000קיבלו  1950בשנת 

מסמכים  10-15קיבלנו ויזה לצאת מרומניה בתקופה של עד שלוש ימים והיינו צריכים להמציא הייתה בעיה לצאת מרומניה כי 

, תחילה היינו צריכים להגיע להונגריה .המסע שלנו לישראל לקח שבועיים. כנראה שהממשל עשה את זה בכוונה, שונים

קיבלנו אישור מהממשל , למזלנו. ניגשתי למשרד בבוקרשט כדי להוציא את כל התעודות והאישורים ליציאה מרומניה

במשך שלושת הימים האלה אני צריך לעשות את כל . הרומנילצאת מרומניה כי ההורים והאחים שלנו נמצאים כבר בישראל

  .הסידורים כדי להמשיך את העלייה לישראל

  

הבעיה הייתה שלי שקיבלתי את . היה לי אחריות להחזיר אותם לממשלה, ומחסן נעליים מלאים בסחורה היה ברשותי חנות

שחלקם הצריכו ממני להגיע לערים , אישור היציאה לתוקף קצר כל כך ובשלושה ימים היה עליי לסדר את המסמכים והאישורים

שניהל חנות " וייס"בעיר שגרנו בה היה עוד , ו חלקאישתי החליפה אותי בחנות ודברים לא הלכ. אחרות ולמשרדים שונים

החלטתי שאני אעשה את החשבון . גילו שיש חוב גדול, כשעשינו את החשבון של הסחורה, רהיטים ואני ניהלתי חנות נעליים

חייב   התחלתי לבכות כי לא הבנתי איך הם עשו חשבון שאני. ספרתי וראיתי שיש עודף של כמה מאות לירות, אצלי בבית שוב

הם עשו חשבון חזרה וגילו שבטיפשות הם לקחו את , ניסיתי לברר מה קרה. ? וכשאני עושה חשבון אני יוצא יותר מבסדר

כשיצאתי מרומניה הייתי בן אדם . סכום של הסחורה שליוסכום הסחורה שלו היה גבוה יותר מה, החשבון של וייס מהרהיטים

  . הרוס

  

זו הייתה נסיעה של יום שלם . מכירת הכרטיסים כדי לקנות כרטיסים עבורנו להונגריה ניגשתי למשרד, הגעתי לתחנת הרכבת

שלחו אותנו לשגרירות כדי . ולא נוכל להמשיך לשוויץ ושם אמרו לנו שיהיו לנו בעיות להיכנס ליוגוסלביה כי יפוג תוקף הדרכון

ית בחוץ השגרירים של הסוכנות היהוד. לנסוע לשוויץהלכתי לשם בשבת וסידרו לנו אישור . חותמת להיכנס/שינפיקו לנו אישור

לנו  סיפרו הדיפלומטים שליוו אותנו כל הזמן. זה הרגיש חופש, בבית מלון עם אוכל, שוויץלארץ סידרו לנו להיות שבוע ימים ב

שיש הוראה והסבירו לנו הם הוציאו ניירות . סיפורים על מדינת ישראל ועל האנשים שמחזיקים את המדינה הנהדרת שלנו

מטבע  800סכום של , קראו לי והסבירו לי את מה שמגיע לנו מהמדינה. להעניק לנו כסף שיקיים אותנו עד שאנחנו מגיעים

, בבית מלון כך היינו באיטליה שמונה ימים אחר. אני לא הייתי מוכן לחתום ולא הייתי מוכן לקחת כסף. שוויצרי ושאני אחתום

ביום , להפלגה של ארבעה ימים לישראל יום שישי בערב יצאנו מנאפולי, 1959במרץ . כסףשם כבר הסכמתי לחתום ולקבל 

קנינו כרטיס לאנייה . לישראל אנייה בים התיכוןמהתעלה של נאפולי כדי לשוט ב שבת היה מזג אויר כל כך יפה ויצאנו

שמיועדת  לקאבינה יםקניתי כרטיס. 'ל היםאגוז ע'היא הייתה נראית כמו , אנייה יוונית קטנה בשביל הימים האלו, "ליהואא"

האנייה התנדנדה מצד , הייתה סערה מאוד גדולה ביםבמהלך ההפלגה . עם מיטות, כלומר, נייה לשינהבאלארבעה אנשים 

שלי היה כמעט הבן . אפילו הקפטן של האנייה נראה כמו בן אדם שנע בין חיים למוות, כל האנשים לא הצליחו לתפקד, לצד

הוא היה עולה לסיפון ולמטבח על מנת להביא לאחותו , ליח להתגבר על התחושות הרעות של ההפלגה בים סוערהיחידי שהצ

  .חלב וביצה רכה מהמטבח) חודשים 8(הקטנה 

  

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

  ):לדורות הבאים
  

  

הם קראו לזה , נתנו לי בית. הסוכנות קיבלה אותנו עם מסמכים והסבירו לנו שנקבל את כל מה שמגיע לנו, כשירדנו מהאנייה

נסעתי עם אחי . כל המשפחה שלי הייתה במרכז הארץ ואותנו שלחו לדרום. זה היה בקריית גת, בית אבל אני ראיתי רפת

הייתי בהלם והודעתי לנציג . טוש ושירותים בחוץ, באמצע הבית חצי קיר, שטח אדמה מלבני אבל ראיתי, לראות את הבית

, כל יום הלכנו כל המשפחה. הסוכנות שקיבלתי הבטחה שאני אקבל בית קרוב למשפחה שלי ואני לא מוכן לקבל את הבית הזה

אמרו לי . דה וכל יום הלכתי לבקש ביתעבו לא היה לי. ממש כמו צוענים, בין הבתים של המשפחה, עם הילדים הקטנים



 

 אחות של. שאני אבקש אחד ואחריו אקבל בית כי זה לא אפשרי לנדוד מבתי המשפחה, שבשיכון גאולים יש צריפים ריקים

אישתי הלכה והתחננה בסוכנות שנקבל בית . היינו שמונה נפשות, לקחה את כולנו לגור איתם בדירה של חדר וחצי אישתי

  . ראוי

  

אמרתי לו שאני עובד . הוא שאל אותי לשלומי ובמה אני עוסק. מפעל גומי, "מאגם"אדם שהסתבר לי שהיה ראש ועד  פגשתי

הוא . הוא שאל מה הסיבה לכך וסיפרתי לו שיש לי בעיה עם ההסתדרות שלא נותנת לי עבודה כי אני לא חבר בה, בפרדס

הוא הזמין אותי אליו למפעל בשש . הבגדים שלי מיועדים לעבודהחייכתי ואמרתי לו שכל , שאל אותי אם יש לי בגדי עבודה

שאני לא אוכל " ירוגומאו"הוא הסביר לי שממול יש מפעל דומה בשם , הלכתי איתו לעבודה וקיבלו אותי. בבוקר למחרת

י ואת אהב אות בעל הביתאבל בגלל ש, כל פעם ההסתדרות זרקה אותי מהעבודה. להתקבל אליו כי אני לא חבר במפלגה

ארגון בכיר (הלך לוועד הפועלים , הוא התעצבן מהעניין הזה, לבסוף. הוא דאג להעסיק אותי מחדש, העבודה שביצעתי

  . ודאג לכך שהסיפור יפסק וקיבלו אותי לעבודה רשמית) מההסתדרות

  

הציע לי , י למשרדבאחד הימים הוא הזמין אות. אם זה בהלוואות ועם זה בתנאי העבודה, בעל הבית תמיד עזר לי מאוד

הוא אמר לי שהוא רוצה בשבילי . הוא סיפר לי על המפעל ואיך הוא הגיע אליו. סיגריה אבל לא קיבלתי כי התביישתי לקבל

אני , ב למשך חודש וכשהוא חוזר"הוא אומר לי שיש אדם שנוסע לארה. אני לא ידעתי מה הוא יכול לתת לי עוד, משהו טוב

השבתי . עדיין מקבל משכורת יומית, עדיין לא קבוע, נשארתי בפחד כי אני רק שנה וחצי במפעל .אקח עבודה של מנהל עבודה

שאני אקבל עזרה ושהאדם שאני יחליף יקבל , הוא הסביר לי שזאת ההחלטה הסופית. שזה עבודה עם הרבה אחריותלו 

שבתי שאני לא אצליח והתוודעתי ח, כשנכנסתי לעבודה הבנתי שהמחשבה הייתה יותר מפחידה מהמציאות .עבודה אחרת

  .שאני יודע לעשות את העבודה בצורה טובה מאוד

  

בעל הבית השיב שעליו . יום אחד ראש הוועד נכנס למנהל וביקש ממנו להפוך אותו ואותי לתקן של אדם עם משכורת חודשית

הוחלט לסגור את , "מאגם"ה בשנ 20והודיע לנו שאחרי , בעל הבית הזמין את שנינו למשרד שלו, אחרי זמן מה. לחשוב

ענו . שלח את שלושת האנשים הכי בכירים במפעל והם ביקשו להעביר אותי אליהם, שמע על כך" גומאוויר"כשמפעל . המפעל

אמר לי " מאגם"מנהל מפעל . לא היה לי קל לשמוע שהמפעל נסגר. להם שאני אדם חופשי והם צריכים לעשות עסקים איתי

אמרתי שהוא לא היה צריך לבקש . להמשיך ולייצר אותו מש לעבודה של חודש ימים ואם אני אוכלשנשאר במפעל חומר שיש

וכמובן פיצויים על ) ולא על חודש אחד(קיבלתי מבעל הבית הזה משכורת עבור שני חודשים , כשהסתיים החודש. ואשמח לכך

-עבדתי מ" מאגם"ב.יע לי עבור העבודה שליהלכתי למנהל העבודה ושאלתי אם קרתה כאן טעות והוא ענה שמג. הפיטורים

  .יום עבודה בעקבות מחלה 15בכל התקופה הזאת הפסדתי רק , 1985עד  1960
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