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  פולין, ורוצלב:  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת לא: במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
  

  :עליה שנת  ??עד מתי מתימציין , דה והיית במחנות מעצר בקפריסיןבמי

1948 
  :ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  אקסודוס: פעם ראשונה
  מולדת : פעם שניה

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

, אבא אריה היה ספר ואחותי הגדולה ממני בארבע שנים, עקרת בית ההייתאמא סוניה . באוסטרוג פולין 25/5/1931- נולדתי ב
הסבתא , כמו כן מצד האבא. ב"היה קבור בארה) אאיממצד (הסבא  בעוד )אאיממצד (בחיי היו גם הסבתא . למדה בבית ספר

אני זוכר שהוא תלה בביתנו בפולין . בוטינסקי'הוא אהב את ז, אבא היה רוויזיוניסט. גרו ליד המספרה של אבא) צבי(והסבא 
אני זוכר שזה . מיד אמרה שהוא השקיע יותר בחזון ובמפלגה מאשר בעבודהת אאימ. בוטינסקי'שתי תמונות של טרומפלדור וז

  . מאוד וזה הביא לריבים רבים בבית אלאימהפריע 
  
בבית ספר זה למדנו  .שהיה ציוני עד כיתה ב" תרבות"למדתי בבית הספר  .גן לא הייתי כי היה קושי כלכלי לממן את זהב

אמא נתנה לנו את האגורות במחבוא מאבא מאחר ותרומה . ל"אני זוכר שכל יום א הייתי מביא אגורה לתרום לקק. עברית
  .בניגוד גמור לחזון הרוויזיוניסטי ההייתל "לקק

  

למעשה אבא מעולם לא . הלכנו ללא אבא לבית הכנסת. הזיכרון האחרון שלי עד לפני המלחמה הוא מראש השנה ויום כיפור
  . הלך איתנו לבית כנסת

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , בדויה ושם בדויזהות במסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

. בא ישב בבית הסוהר בעיר ואמא הביאה לו כל שבוע מארז של אוכל ובגדיםא. לקחו הרוסים את אבא בגלל הציונות 1939- ב
היא ראתה אצל המנהל את החבילה . פעם אחת אמא הביאה לאבא דברים ואז קראו לה לבוא דחוף למנהל בית הכלא

מות המנהל שאל אותה אם היא מזהה את הד. אמרה שהיא אואימ "?מי עטף את החבילה" :המנהל שאל אותה. בשלמותה

שם בתגובה לכך שאל אותה המנהל אם זה יאה ל. שכן שזהו סטלין אמא אמרה. שמופיעה בעיתון אשר עטף את החבילה
  .אמא התנצלה ואמרה שלא ואת התמונה הזו היא תתלה בסלון. תמונה של סטלין בתור עטיפה לחבילה

  
לאבא היה אח קומוניסט בשם יוסף והוא . אני לא ראיתי אותו בבית הסהר. משכה כמה חודשיםנהתקופה שאבא היה בכלא 
הוא , כשהוא היה בצבא האדום ,ואפילו בזמן המלחמה יוסף עזר לנו המון. באותה תקופה עלינוהבטיח לאבא שהוא ישגיח 

 אאימאני זוכר שבסוף המלחמה הוא רצה להתחתן עם . רשם את אמא כאשתו ואותנו כילדיו וכך אמא קבלה קצבה כל חודש
  .ב אבל אמא אמרה שהיא עולה רק לארץ ישראל"לארה סוע איתהנול
  

 אשאימהפעם האחרונה  ההייתזו . ואמרו לה שמעבירים את אבא עם כל האסירים לקייב אלאימבאו  1940תחילת  1939בסוף 

לא יוסף דודי נסה לאתר אותו ואף כתב מכתב לסטלין אך מעולם . יותר לא שמענו או ידענו מה עלה בגורלו. ראתה את אבא
  .אנחנו חשבנו שהרגו אותו או שמת במחנה ריכוז בסיביר. קיבל תשובה

  

אמא . נתנו לנו כמה שעות להתארגן". חינוך מחדש"-באו בלילה הרוסים והודיעו לנו שאנחנו נוסעים ל,  1940לפני פסח בשנת 
  .דבר מהנסיעה אני לא זוכר. ספרה שהכניסו אותנו לקרונות ובמשך כמה שבועות נסענו עד שהגענו לסיביר

  
. והאנשים אמרו לנשים שפה נחייה ופה נמות ואת הבעלים לא נראה עוד) סיביר-קצה קזחסטאן( פטרופבלוסק-הגענו לסיביר ל

  . אני זוכר שאיתנו חייה עוד משפחה אחת יהודית. מאדמה יחד עם עוד כמה משפחות םגרנו בקולחוז בבתים שעשויי

) מצד אמא(חיינו עם הסבתא . הגברים היו בצבא ואני הייתי בבית הספר, בשדה חיטה אמא הלכה לעבוד: סדר היום היה קבוע
היינו צריכים לחפור מעיין מחילה כדי לצאת . 30עד למינוס  הגיעהבחורף הטמפרטורה . היה קר נורא. והחיים היו קשים מאוד

  . מהבית
את המים היינו מוציאים לפעמים מהבאר . לא היה גם ברזמים פושרים לא היו ו. א או חיטה"תפו: בבית היה לנו אוכל קבוע לרב

  .אבל בחורף היה קשה להגיע לשם

אחותי . אמא תמיד אמרה שאם הייתי יותר גדול מאחותי אז הייתי יותר פעיל ועוזר לפרנסת הבית כי אחותי לא עזרה בכלל
  .אפילו לא למדה

  
תלמידים את הפתרונות במבחני חשבון הייתי מקבל הטבות כשהייתי נותן ל. למדתי בבית הספר יחד עם המוסלמים הקזחים

  . 'כמו אוכל וכו

. הקזחים ראו שאני נימול וחשבו שאני מוסלמי ולכם התייחסו אליי מאוד יפה. אחרי הלימודים הייתי משחק עם הילדים בשכונה
  .הם היו נותנים לי אוכל מאחר והיו מאוד מבוססים

הייתי הורג אותה ומכניס אותה מתחת לחולצה ומביא . החוות שלהם וגונב תרנגולתאני זוכר שלא פעם הייתי נכנס לאחת 
  . לשם שחיטה כשרה" עוד פעם"ולכן הרגה את התרנגולות  הדתיי ההייתסבתי . לסבתא

  
  .את אלה היינו מוכרים וכך מקבלים אוכל. ם"כשהגענו לקולחוז הבאנו איתנו הרבה מזוודות עם בגדים וסכו

ספר למדתי הדיברנו אידיש ובבית  ובייננ. אף אחד לא ידע מתי החגים וגם בר מצווה לא חגגתי. ם סממן יהודילא גדלנו עם שו

  . רוסית ברמת שפת אם
  .דתייה היא הכריחה אותי לאכול חזיר כדי לשמור על המשקל ולעלות ההייתועל אף שסבתא , אני זוכר שהייתי מאוד רזה

  
של טרנסיבירה וכך המשטרה לא תחפש  ברכבת המנהל אמר לה לברוח. עבודתה פעם תפסו את אמא גונבת חיטה ממקום

אחותי , נשארנו אני. פטרופבלוסק- ליוויתי אותה עד שהגיע טרמפ והיא נסעה לעיר בולייבו שנמצאת לא רחוק מ. אותה עוד

  .וסבתי לבד
מה שמצחיק שהשוטר . א אותנו לעירהיא חשבה איך להוציא אותנו ולהבי, התחילה לעבוד בעיר כמנקה של מספרה אכשאימ

  .שלום מבלי לזכור את שהיה אהיה מסתפר במספרה ואומר לאימ, שתפס את אמא על הגניבה
  



 

סיפור "כותב (אמא שכרה שם דירה עם עוד משפחה שהיתה קרובת משפחה של ליאונרד ברנשטיין . בקיץ עברנו לעיר בולייבו
אמא החליטה לשלוח את אחותי . כיוון שבעיר לא ניתן היה לגנוב חיטהזוכר הכלכלי היה הכי גרוע שאני  המצב"). הפרברים

  . ללמוד הנהלת חשבונות
  

הכרתי את כל הגנבים בשוק ואת . מוכרת בשוק פעם בשבוע ואני שמרתי עליה מפני הגנבים האמא היית: אני עזרתי לאימא
אני זוכר . התחלנו להרוויח ולשפר את המצב הכלכליאט -וכך אט. מוכרת קופסאות סיגריות האמא היית. שיטת העבודה שלהם

  .כ קר בשוק שהדמעות שלנו היו קופאות"שהיה כ
  

נהגי הרכבת לא רצו . אני ואמא היינו קונים קמח ומוכרים אותו לנהגי רכבת. מכירה קמח האחת ההכנסות הנוספות שלנו היית

סים אותנו עם הקמח היו שולחים את אמא לכלא ואותי אם היו תופ. להתלכלך ואני הייתי לוקח אליהם את הקמח עד הקטר
  .היה סיכון גדול להביא את הקמח לרכבת. לבית הילדים

  
. לקראת הסוף ההייתבשנים האלה המלחמה . מכינה לי פיתות קטנות והייתי מוכר אותם ברכבת ההייתבמקביל סבתא 

באחד . להם את הפיתות יורדים בתחנות ואני הייתי מוכרהחיילים היו . הרוסים העבירו את הצבא והנשק מגרמניה לכיוון יפן
לי בקרון אחרי שיחלק את הפיתות  ןייתהוא אמר שאת הכסף . הימים בא חייל וביקש לקנות את כל הפיתות שנשארו לי בסל

. מהקרון פתאום ראיתי יד יוצאת. רצתי אחרי הרכבת ופחדתי שהוא גנב ממני. ולא שילם הסלסההחייל לקח את . בין החיילים

  . החייל זרק לכיווני את הסל עם הכסף
  

  . מזלי שהצלחת לשרוד את המחלה. אחרי שנה המצב הכלכלי קצת השתפר אבל אני חליתי מאוד והייתי בסכנת חיים

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, שחרור וחזרה הביתהה: ציוני דרך(
  
  
  

. אני זוכר שיום אחד העמיסו אותנו על רכבות מסע והחזירו אותנו לפולין. התחילו לדבר על חזרה לפולין 1945בסוף שנת 

לביתו כי הוא היה בשטח  סהיכנל ויכולנלא , שהגענו לעיר. היה שם בן דוד שהיה בצבא וגר שם אהגענו לאולשטין מכיוון שלאימ
  . צבאי סגור

  

חיינו בבית הקברות היהודי , בכדי להיות בטוחים. פולנים רצחו יהודים רבים. אנטישמיות רבה ההייתבאותה תקופה בפולין 
  . בעיר כי היה חומה והגנה מסביב

לחזור לאוסטרוג כי  ויכולנלא . המלחמה אזור שפולין קיבלה אחרי –הגיעה רכבת ונסענו לאזור שלייזר התחתון  םשבועייאחרי 
  . השטח הוחזר לרוסיה

  
בעיר זו עברו הרבה פליטים שרצו להגיע למחנות בגרמניה כי שם הפליטים . כי'לא רחוק מהגבול הצ, בשלייזר חיינו בעיר קלצו
  . קיבלו תנאים טובים יותר

  
,   1946- ב. ה שיתפסו אותי שם ויפגעו ביאמא פחד. שהייתי הולך לבתים עזובים ומחפש רכו. אמא לא ידעה מה לעשות איתי

  . שם אותי בבית ילדים של השומר הצעיראמא החליטה לה, 15כשהייתי בן 
  



 

ראל מימנה אותו וכל מי שהיה שם עתיד היה לעלות שידענו שי. מאוד אהבתי את בית הילדים ועד היום יש לי חברים משם
כולם היו שם יהודים וזו . י ועוד"שירי א, למדנו שם עברית. י הם נספו בשואהכ לרב הילדים שם לא היו הורים. לארץ ישראל

  .הפעם הראשונה שלא פחדנו להיות יהודים ההיית
  

כשהגעתי לבית אמי . כי לא רציתי לעזוב אותה ולעלות לבד אלאימברחתי , כשהודיעו לנו שבקרוב אנו נעלה לארץ ישראל
  .בשפע ואין לי הרבה חברים שם ולכן חזרתי חזרה לבית הילדים הבנתי שבבית אימי אין אוכל. התחרטתי

  
לא ידענו איזה רכבת של הצלב האדום נוסעת . ושם חיכתה לנו רכבת של הצלב האדום' לקחו אותנו הילדים ללודג 1946בסוף 

  . כנראה בגלל שהיה יהודי, מ צרפת עם תזמורת"בתחנה בפריז קיבל אותנו רוה. ישר לפריז

ני זוכר שלא הבנתי מאיפה נכנס הקול ומאיפה הוא יוצא א. יז עם השומר הצעיר ואז ראיתי את הטייפ הראשון בחייטיילנו בפר
  .שהיינו חודשים בפריז. ובכלל איך זה עובד

  
אני . למדנו עברית ושחקנו כל היום. למעט אוכל להכוהיה שם . שם חיינו בטירה. קנטיר בעמק הלואר- באיזשהו שלב נסענו ל

החבר הכי טוב שלי שמה נשבר אף הוא מגעגועים . אחותי וסבתא שבפולין, אלאימבכיתי כי התגעגעתי , שבכיתי הרבהזוכר 
  . ששלחה אותי לצרפת אאימדודי נסע לאיטליה ותמיד כעס על . וחזר והשאיר אותי שם
  . לארץ ישראלעלינו על אוניית אקסודוס שנסעה  1947ביוני . 1947עד יוני  1946בטירה היינו מנובמבר 

  
  . י"שם ריכזו את כל היהודים שרצו לעלות לא. לפני שהפלגנו היינו במחנה במרסיי םשבועיי

  

האונייה . הלכנו לישון ובבוקר ראינו שאנחנו יחד עם המוני בני אדם על האוניה. כשעלינו על האוניה לא ראינו לאן עלינו בדיוק
עברנו דברים יותר . לא היו תנאים היגניים, לא היה אוכל לשובע, ון ולשבתבלב ים והיה צפוף מאוד לא היה מקום ליש ההיית

  . איש על אוניה שהתאימה להרבה פחות 4500הינו . קשים ולכן לא התרגשנו מכל מה שהיה מסביבנו
  

. אוניהביקשו מאיתנו לזרוק קופסאות כדי לא לתת לבריטים לעלות ל. מול חופי מצרים חיכו לנו עשר אוניות קרב בריטיות

גם הפעם ירדו לי . ותבלילה הבריטים ירו גז מדמיע והעבירו אותנו לאוניות הבריטי. הבריטים ידעו שהיעד היה לארץ ישראל
בנמל חיפה חילקו אותנו לשלוש אוניות ושם . האוניות הבריטיות לקחו אותנו לנמל חיפה. געגועים אלא מגז מדמיעלא מ, דמעות

הבריטים חלקו לנו . אני זוכר ששני חברי נפצעו והם נשארו בארץ בעוד אנחנו הפלגנו". ויגור-אושן"לקחו אותנו לאוניה בשם 
  . היהודים הסתכלו באטלס ולפי הזמן שעבר הבינו שקפריסין אינו היעד אלא צרפת. עלונים שהאוניה תגיע לקפריסין

  
מ והוחלט "הסוכנות היהודית עזרה במו. כשהגענו לצרפת התנהל משא ומתן של הצרפתים מול הבריטים האם להוריד אותנו

מ נמשך חודש וחצי וכל הזמן הזה היינו על "המו. כפייהאו ב לתת לנו לרדת מהאוניה לצרפת רק אם זהו רצוננו ולא בכוח

 האנשים הלכו עם תחתונים והנשים עם חזיי. חם מאוד על האוניה, היה מדובר על חודש יולי אוגוסט והיה חם. האוניה
ככל הנראה הם . הדייגים שם היו אוספים את המכתבים ושולחים אותם. היינו כותבים מכתבים וזורקים לים. מרב חםותחתונים 

כמו כן לפעמים הינו זורקים חבל והדייגים היו קושרים . קיבלה שלושה מכתבים ממני אכך אימ. היו אנשי הסוכנות או ההגנה
  . לשם פירות ואוכל וככה היה לנו אוכל

  

שם . הזמן עבר ולבסוף האוניה הפליגה לגילברטר. ש וחצי לא היה מה לאכול והאוניות הבריטיות נתנו לנו מעט אוכלאחרי חוד
הם היו קשים איתנו ולעיתים מרביצים . צבא הצנחנים של הצבא הבריטי, "הכלניות"האוניות הבריטיות היו . נתנו לנו יותר אוכל

  . חם ואפילו עשו לנו הופעות מוזיקה עם חמת חלילים, אנושי יותרבהמשך ליוו אותנו הצבא הסקוטי שהיה . לנו
  

זה היה פתרון לעליית היהודים . ון היה לקחת אותנו בכלל למדגסקראני זוכר שאחרי שהגעתי לארץ ישראל קראתי שהתכנ
  .הבלתי חוקית לארץ ישראל

  

 חלאחר שהורידו אותנו בכו. הוראה לא לרדת בנמל המבורג קיבלנו. מגיבלרטר שטנו עד תעלת למאנש ומשם הגענו להמבורג
הסוכנות ניסתה לעזור לנו ולהפוך . שהיה סגור בגדרות תיל והבריטים לא נתנו לצאת ולהיכנס" פפנדורף"לקחו אותנו למחנה 

שי ידענו שאנ. אחרי מספר שבועות פתחו את המחנה ונתנו לנו תעודות חוקיות לעלות לארץ ישראל.  את העלייה שלנו לחוקית

  . היו בעדיפות גבוהה יותר לעלות לארץ ישראל" קסודוסאו"
  

הגעתי לארץ  29/3/1948-וב" עצמאות"בתחילת מרץ עליתי על אוניית . )EMDEN( "אמדן"ענו לעיר סנ 1948בפברואר 
    .ישראל

  
  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, יתעילות ציבורית או תרבותפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  
  
  

אני זוכר שברעננה שמענו על . לקחו אותנו ליומיים לקריית מוצקין ולאחר מכן היינו בבית עולים ברעננה, כשהגענו לארץ ישראל
  . הגענו לקיבוץ המעפיל םהכרזת המדינה ולאחר שבועיי

  

אני זוכר שלא היה לנו . אני עבדתי באינסטלציה. י לעבודהתחלנו ללמוד חצי יום וחצ. הקיבוצניקים לא הבינו למה באנו לשם
אהבת , היסטוריה, בבית הספר למדנו עברית. היינו צעירים והיינו בשיא הגדילה ואני זוכר כל הזמן שהייתי רעב. מספיק אוכל

נסתי ועבדתי בסלילת הייתי צריך לעבוד לפר. בינתיים הציעו לי להקים קן של השומר הצעיר בלוד ונסעתי ללוד. י וציונות"א

  . הכביש עוקף לטרון
  
באותה תקופה . מרדכי- כ שובצנו ליד"במשך שלושה חודשים עברנו טירונות ואח. ל"בנחל ושרתי "התגייסתי לצה 1950- ב

היה מאוד קשה כי בבוקר עבדנו . 'ולהקמת הפסל של מרדכי אנילביץ, מהמצרים והייתי שותף לבניה שחררו את יד מרדכי

 1952- ב. המשכתי את השירות בקיבוץ באינסטלציה. אחרי שנה חזרתי לקיבוץ המעפיל. ו במערבים בעזהובערב ישבנ
עד היום אני בקשר עם חברים ). אז היו משרתים שנתיים ולא שלוש שנים(ל אחרי שירות של שנתיים "השתחררתי מצה

  .מהצבא והקיבוץ

  
לא ראיתי את . ההם היו בחיפה בשער העליי. ואחותי אאימ, סבתא: במהלך השירות הצבאי הגיעה משפחתי, 1951- ב

. בכיתי המון וכולם רצו לראות אותי, אני זוכר את המפגש. לא הכירה אותי אעמדתי מחוץ לשער ואימ. 1946המשפחה משנת 
ית כל העלייה הפולנ השם הייתמכיוון ש ליד לוד" מחנה ישראל"רצתה ללכת לבית הורים  אהמשכתי לבקר את המשפחה ואימ

  . אבל המחנה היה מלא

  
היא שאלה אותי למה אני עצוב ואמרתי לה שהמשפחה הגיעה לישראל אבל לא . אני זוכר שלמדתי והמורה ראתה אותי עצוב

עד שהצלחתי לארגן את האישור . ל של מחנה ישראל"למזלי החבר של המורה היה המנכ. לצאת משער העליה אנותנים לאימ
  .ההרצליי, "נווה עמל"הם הגיעו לשם ומשם עברו לשיכון  ".מחנה ישראל"-ככה הולכת לשהיא גם  אלאימהודיעו כבר 

  
  . וסבתא לא עבדו אאימ. הבהרצליי אאחרי הצבא אחותי התחתנה ואני עזבתי את הקיבוץ ועברתי לגור עם אימ

כ המנהל לקח "אח. סטלציהושם עבדתי באינ הבהרצליי" השרון"בדתי בכל מיני עבודות מזדמנות עד שמצאתי עבודה במלון ע

לא יכול לעבוד  ההיה חוק שמי שתושב הרצליי באותה תקופה. גם באינסטלציה, בית ציוני אמריקה תאותי לעבוד איתו בבניי
עבדתי . א בבית חרושת למסמרים"המנהל סידר לי לעבוד בהדר יוסף בת. מנעה ממני להמשיך לעבוד שם סתדרות הה. א"בת

  .כל היום עבדתי. פרך, קשה ההעבודה היית. שנים קשות ביותר 10שנים ואילו היו  10שם 

  
השכנה שלי אמרה לי שהיא מכירה משפחה באזור שיש שם מישהי שהיא אחות ממשפחה . לאה, הכירו לי את אשתי 1955- ב

בתחנה  "עטרה"פגשתי את אשתי ליד קפה . כ שהחלטתי לנסות"לא רציתי להכיר אף אחת אבל השכנה בלבלה אותי כ. טובה
אשתי עבדה . סבתא ואחותי גרו בבני ברק ואני גרתי עם אשתי בבית בהרצליה, אמא. אחרי חצי שנה התחתנו. א"המרכזית בת

  .ח ביפו"ביה, "דונולו"- ב
  
על אף העבודה . נולד הבן איתן 1963-נולדה הבת אורנה וב 1961-ב. עברנו לרמת גן ומכרנו את הבית בהרצליה 1957- ב

עבדתי . ג ליד הבית"עזבתי את המפעל ופתחתי מכולת בר 60- בתחילת שנות ה. שו לי אושר ואור בעינייםהקשה הילדים ע
 12בקו החלוקה עבדתי ". לנדוור"בתם עשר השנים במכולת סגרתי את העסק וקניתי קו חלוקה של קפה . עשר שנים במכולת

  . שנה
  

ואים פגשתי שם חבר שאמר לי שהשותף שלו לסיטונאות כשעשיתי מיל. אמא שלי לא אהבה שעבדתי הרבה שעות בכבישים

 הנמכרה למשפחת פדרמן כך שסיבת העזיבה היית "לנדוור"באותה תקופה . סיגריות עוזב ואני יכול לקנות את הזכויות שלו
ר על עם השנים עבדתי יות. ואמריקאיות והתחלת לחלק סיגריות לבתי עסק "קדוב"קניתי את הזכויות לסיגריות של . כפולה

הם רצו שנהיה . החליטו להקים רשת שיווק משלהם ולהיפרד מאתנו "דובק". שנים 10-הייתי שם יותר מ. ניהול מלאי וכספים
חתמתי עם . ולא גם של הסיגריות האמריקאיות ולכן דרכנו נפרדו והפכתי למשווק של הסיגריות האמריקאיותרק סוכנים שלהם 

  .ומאז אני בפנסיה. ש שנים הם לא רצו לחדש את החוזהי שלואחר. הספק האמריקאי חוזה לשלוש שנים
  
  



 

  
מאז שאני . מהבת יש לי נכד ונכדה ומהבן יש לי נכד ונכדה. לאחר כמה שנים הבן והבת התחתנו. אמא נפטרה 1990- ב

  ". יד שרה"-אני מתנדב על בסיס דו שבועי ב, שנה 16כבר , בפנסיה
  

שאם לא היו לוקחים את אבא לא היינו מצליחים לברוח ואני בטח לא הייתי  הז אם יש משהו שאני יכול להגיד בוודאות

  . שלם ויש לי נחת בחיים, אני חושב שאחרי כל מה שעברתי בחיי היום אני מאוד מאושר. נשאר בחיים

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

 


