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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                                                                                                                                         

. שהמספרה הייתה על יד הבית, אבי היה ספר. אנחנו גרנו בשכונה יהודית. ישבבית החולים ביא, בשביעי ביולי 1933נולדתי ב

הייתה עקרת אימי . היו לו עובדים גם עובדים רומניים. לקוחותיו היו רומנים ויהודים כאחד היחסים היו טובים עם בני השכונה

הבית שלנו היה בנוי כך . באחי שהיה גדול ממני בעשר שנים ובאחותי שהייתה גדולה ממני בשמונה שנים, היא טיפלה בנו, בית

זה היה בית קרקע והייתה לנו . סלון קטן ומטבח, שחדר אחד היה המספרה וחדר אחד ששימש כחדר שינה לכל בני המשפחה

היינו הולכים כולם בחגים ואני הייתי הולך כל יום לבית . לבית הכנסת שהיה ממוקם לידנו בחגים היינו הולכים. גינה נחמדה

  . עם חולצה לבנה, החגים ושבת היינו מתלבשים בצורה חגיגית. אהבתי את זה מאוד. הכנסת

  

יתה אופה גם היא הי, דג ממולא, קציצות מטוגנות ומתוקות, כמו מרק סלק, מא הייתה מכינה מאכלים מיוחדיםיביום שישי א

בגלל , היינו משחקים כדורגל, היינו משחקים עם מי שברחוב... לא כמו היום, השכנות הייתה טובה פעם...הרבה עוגות טעימות

גם בגשם ובבוץ היינו . זה מה שהיה לנו פעם. היו קוראים לזה" קרפ", שלא היה כדור אמיתי היה לנו כדור מגומי של טנקים

הרומנים היו באים . כילד אני זוכר שלא הרגשתי את האנטישמיות. תה בסדריכל התקופה של לפני המלחמה הי .משחקים ונהנים

י להבין את הפוליטיקה קצת והבנתי תהתחל 40- כשהתקרבו שנות ה. מי שהיה רגיל ולקוח קבוע אצלנו, לאבי להתגלח ולהסתפר

  .שיש הסכם עם גרמניה הנאצית

  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

הרומנים התחילו לעצור את , עם זאת. יפה, הבהתחלה הם התנהגו בצורה יותר טוב. יום אחד נכנסו המוני חיילים לרומניה

למשל לחלק מספרי התורה היה כיסוי , הרומנים נכנסו לבתי הכנסת ולקחו כל דבר שהיה בצבע אדום... היהודים ולשאול שאלות

. רלתשאול ותחקו, ככה היו לוקחים גם את היהודים לתחנת המשטרה. הם לקחו זאת כי מבחינתם זה היה סמל לקומוניזם. אדום

הכוחות . לגבול עם מולדובה, י הייתה קרובה לחזיתשיא. ברית המועצות לשעבר התחילה המלחמה נגד 1941ליוני  22 - ב

אנטונסקו נתן פקודה לעבור את הפרות  נהר הפרות הפריד בין מולדובה לרומניה והמרשל. הגרמנים והרומנים פלשו לרוסיה

הרבה יהודים הוצאו מהבית לבתים קטנים יותר ולבתים , ם זכויות ליהודיםאז התחילו כל מיני הגבלות ע. ולפלוש למולדובה

כי ידעתנו שיהיו הפצצות , אנחנו התכוננו למלחמה. כי הוא לא היה שייך לנו, אנחנו נשארנו למזלי בבית. הטובים נכנסו רומנים

היה צריך לעשות . רנו בעצםשם הסתתכיסו עם קרשים ואדמה ו, מהחפרו באד. התחילו לבנות לנו בחצרות מקלטים. אוויריות

היו פעמים שלא היה . היינו מקבלים תלושים וקיבלנו לפי מנות. האוכל אזל לאט לאט. זאת כך שלא ייראו אותנו מהמטוס ויפציצו

  ... הוא שרד את התקופה הזו. בגלל שהיה גדול לקחו אותו לעבודה בכפייה. אני הייתי עם ההורים ועם אחותי... בכלל אוכל

  

. הלקוחות של אבי הזהירו אותו. שמענו שמועות מהרומנים שעומד לקרות משהו לא טוב ליהודים, שבוע אחרי שפרצה המלחמה

ראיתי שבאו לכל מיני ביתים ולוקחים את . אני מהבוקר שמעתי יריות לא רחוק מהבית. רת היה הפוגרום הגדול נגד היהודיםלמח

. אני לא יודע. שראיתי יהודים עם ידיים מורמות ושמרו עליהם גם חיילים רומנים וגרמנייםאני זוכר . הייתי אז בן שמונה. היהודים

ני ההפצצות נים יהודים וזה היה מקום מסתור מפלמרתף הצטרפו עוד שכ. לנו בבית היה מרתף מתחת לבית. לאן לקחו אותם

 - יהודים הוצאו להורג כי היו פרו 500ם הודעה שרק הם הוציאו יום אחרי הפוגרו! יהודים 12,000בפוגרום נהרגו . וגם מהחיילים

. הרומנים היו מלשינים לחיילים שיש יהודים והיו מלווים אותם הראו להם היכן יש יהודים ...כמובן שזה היה שקר. קומוניסטים

הכניסה . מה גם שהבית היה נעול והיה נראה שאין איש שם... אולי בגלל שחלק מהיהודים שהיו איתנו הכירו כמה רומנים, למזלנו

אני . המכסה בחצר היה סגור ונעול וכך חשבו שאין אף אחד. שבו היה פתח קטן להיכנס, שלנו למרתף הייתה דרך המטבח

. אבל תחושת הפחד הייתה קיימת תמיד, לוולא הבנתי  הכ, נם בן שמונההייתי אומ". רוצחים, הצילו"שמעתי מהשכנים צעקות 

אבי פחד שיבואו לקחת אותו והוא נאלץ להתחבא , אפילו יום אחד. אבל את התחושות האלה אני זוכר, אני לא זוכר הרבה דברים

ם פתק עם הסיסמא שהם תפסו כמה יהודים ונתנו לה, כדי לתפוס יותר יהודים, באותו היום .בתוך המזנון שהיה במטבח



 

, אימי לא הסכימה לו. אחי ממש רצה ללכת כי כבר להשתחרר. ביקשו מהם להביא עוד יהודים שיקבלו גם פתק. משוחררים

  ...  מי שהלך לשם לא חזר. ובדיעבד זה הציל את חייו

  

, לקחו אותם למשטרה ביאסי, תהיהודים שעברו בשיירו. אותו מפקד רומני נאצי אמר שיפסיקו את הפוגרום ברומניה, אנטונסקו

הם . שמעתי שעל הגגות היו צלפים. הרומנים היו נותנים מכות עם מקלות על הפנים ובגוף. היו מאות או אלפים דחוסים בחצר

היהודים , אמרו שכמה ימים לפני. הם הרגו כמעט את כולם. ביקשו מכל הרומנים לצאת מהחצר ולאחר מכן ירו צרורות של כדורים

כל , אחר כך. לצערם הם כרו את קברם שלהם... חשבו אולי לרומנים, היהודים לא ידעו למה זה. תי קברות וחפרו קברותעבדו בב

לקחו אותם לתחנת הרכבת והעלו אותם לקרונות משא , מדובר על אלפים, מי שנשאר בחיים מהפוגרום הזה וכאלו שנעצרו

ככה אנשים . היה ממש כבשן, זה היה יום חם. עם הרכבת לכאן או לכאן סגרו את הדלתות וטיילו. שמיועדות להעברת בעלי חיים

הוא מהראשונים שנהרגו היו לו בעיות בריאות ולא . ברכבת הזו היה אח של אימי שהיה עיתונאי. לאט לאט נהרגו מצמא ומחום

. של יהודים והשנייה לעיירה אחרתאחת לכיוון עיירה , הרכבות היו לשני כיוונים .הצליח לסבול את הצפיפות והחום הכבד ברכבת

הכל כדי , היו סיפורים אפילו על אנשים ששתו שתן אחד של השני. המון נהרגו. כשפתחו את הדלתות נפלו אנשים כמו בובות

אבל מרוב , המים היו מזוהמים ומלוכלכים. היו בורות של מים והם קפצו אליהם. ירד מהרכבת, מי שנשאר בחיים. לשרוד איכשהו

  .העיקר לשתות. לא היה איכפת לאנשים, צמא

  

נשארו המון אלמנות וילדים . אוש גדוליהיו בכי גדול וי. קיבלו הודעות על אנשים שנהרגו -אחרי כמה ימים נודעה התוצאה

החורף . כדי שיהיה מה לאכול, הקהילה היהודית דאגה לכל היתומים והאלמנות, אחר כך ...הרבה שכנים שלי נהרגו... יתומים

ככה יכולנו לעזור , אבא שלי המשיך כמה שיכל עם המספרה. לא היה אוכל, לא הייתה פרנסה. יע לאחר מכן היה מאוד קשהשהג

גם , גייסו אנשים לעבודות כפייה. אחרי הפוגרום הרגשנו אנטישמיות נוראית. מהמעט שהיה לשכנים שלנו שלא היה להם כלום

לא הייתה סיבה , הרומנים או הגרמנים, ך החלון ראיתי הרבה יהודים שהרביצו להםדר. גייסו אותו לספר חיילים רומנים. את אבי

גם החברים ... הייתי הולך רחוק מהבית. כי אסור היה לנו ללמוד עם הרומנים, בתקופה הזו הלכתי לבית ספר יהודי. אמיתית לכך

היו שמים גם ...יהודים ומשאירים אותם ככה היינו רואים ברחובות כיצד הורגים... שלמדו איתי איבדו את אביהם או אחיהם

הצלחנו ללמוד , ולמרות מה שקורה, בכל זאתו...לא הרבה, הרגו כמה ילדים גם. ליד העירייה, תמונות של ההרוגים בכיכר העיר

  . היה לנו מנהל יהודי ולמדנו היסטוריה וגם על הגבולות הקיימים ועל המדינות השכנות. בבית הספר

  

!! הוא הרביץ לו ככה מול כולם. שהרביץ לאבא על יד כל הלקוחות שלו, רומני שיכור, לקוח שלו, פרה של אבאיום אחד בא למס

  ...לגדף, להרוג, להרביץ. לוליהודים מותר לעשות הכ -אבל זו הייתה התקופה, הוא כמובן התנצל אחר כך שהיה שיכור

המשחק היה לזרוק אבנים אחד . התחלקנו לשתי קבוצות. כמובןהיהודים , ץיום אחד שיחקנו הילדים בחו, 1943אני זוכר שבשנת 

, ברחוב הראשי, באותו היום עבר אוטו קטן עם שני קצינים גרמניים. אבל זה היה המשחק, כמובן שזה היה מסוכן... על השני

ול להיות שאבן קטנה יכ. כשאני הייתי בצד הקרוב יותר לכביש הראשי, אני זוכר שהם עצרו. כשאנחנו היינו ברחוב צדדי יותר

אחד מהקצינים נעמד על ידי ונתן לי שתי סטירות . לא נשבר משהו אבל הם התחילו ללכת אלינו, פגעה באוטו שלהם או משהו

  ...זה יכול היה להיגמר אחרת לגמרי, בדיעבד אני יודע שיצאתי בזול... אני בכיתי כמובן וכולם ברחו. חזקות

שהמנהל וגם אני ראיתי בבית הספר . הרומנים והגרמנים החלו לסגת, לכיוון רומניהכשהרוסים התחילו להתקדם , בהמשך

לא כמובן ש. משהו קורה, הרגשנו שיש משהו... הם עקבו אחרי נתיב ההתקדמות של הרוסים, המורים הסתכלו על מפות כל הזמן

  .דיברנו על זה

  

היו אנשים , כל היום היו הפצצות. וידענו שיהיה משהו, ישליאכי התקרבו , אחר כך התחלנו לשמוע שוב את הפגזים והארטילריה

לקומה גבוהה , מא שלי עלתה לשכנהיא, יום אחד. לא ידעו מאיפה ייכנסו הרוסים ואיפה יתקפו, רצים בפאניקה ממקום למקום

  . רוסיםהם רצו להאשים אותה שהיא בעד ה. יותר והרומנים העלילו עליה שהיא רוצה לראות כיצד מתקדמים הרוסים

אבל אלו היו השמועות בין הילדים , לא ידענו מה זה אומר ומה עושים שם. אנחנו שמענו שמועות שרוצים לשלוח אותנו למחנות

  . זו הייתה המחשבה שלי כילד... קחו אותי אני הורס את הגינהיוחשבתי שאם י, לי הייתה גינה קטנה בבית. בבית הספר

פתאום שמענו אזעקה . אני הלכתי לבית הכנסת שהיה ממול לבית שלי, יום ראשון, 1944סט לאוגו 20- ב. למזלי הרוסים התקדמו

באותו היום . רצנו הביתה בין ההפצצות. אבי רץ לבית הכנסת ולקח אותי ממש. ווהפצצות ממש ליד הבית שלנ, ומטוסים רבים

כולם הלכו לשם . הודים ואמרו שיש שם לחם לבןלידנו הייתה מאפיה של י. שזה היה מצרך יקר, הרומנים החליטו לתת לחם לבן

  .כולם נהרגו. כשהייתה הפצצה כולם ברחו למקלט על יד ובדיוק הפציצו שם. והיה תור ארוך מאוד



 

. ראינו חיילים רוסים של הצבא האדום, בתאריך הזה כבר ידענו שהרוסים הצליחו לפרוץ את החזית וראינו שהרומנים בורחים

המלחמה עדיין לא . אבל לא פחדנו מהם, וראינו את הטנקים הרוסים התותחים באנחנו יצאנו לרחו .יידיש מהם דיברו איתנו חלק

הם היו . הם ידעו שאבי ספר ובאו אליו להסתפר. הרוסים התנהגו יפה החיילים. נגמרה אבל כבר הבנו שיש התקדמות במלחמה

  .הוא היה נותן להם כמובן... דשיםאחרי שהיו בחזית חו, הם היו מבקשים ממנו קצת שתייה חריפה. משלמים לו בכסף רוסי

חלק נתנו ליהודים לשמור  .הם השאירו את הרכוש שלהם ולא חזרו. מהרוסים י כי פחדושמנים ברחו מיארוהרבה , בתקופה ההיא

  .וכאלה שלא כמובן, היו כאלה שחזרו. להם על הרכוש בתקופת המלחמה

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

הקימו ממשלה דמוקרטית שהייתה קרובה יותר . היו הרבה דעות. ברומניה שאחרי המלחמה היו הרבה מפלגות ותנועות שונות

הם השתלטו מבחינה צבאית ופוליטית , היות והרוסים היו אלה ששחררו את רומניה. לארצות הברית לאנגליה, לארצות המערב

עשו , הם היו מאוד פעילים, כמו השומר הצעיר למשל, הייתה גם תנועה ציונית בהתחלה. ולבסוף עלו לשלטון קומוניסטי ברומניה

אפילו . הם אסרו על פעילות של התנועות הציוניות, כשהקומוניסטים החזיקו בשלטון 1948בשנת . הרבה תעמולה לעלייה לארץ

, וד בכל בית ספר שרצינונתנו לנו ללמ. ליהודים אחרי המלחמה היה בסדר, מבחינת האווירה. אסרו חלק מהפעילים

יום אחד הלכתי עם אשתי לבנק ההשקעות מטעם . הגילויים האנטישמיים פחתו במספר ולרוב גם קרו בהסתר, באוניברסיטאות

, אישה אחת צעקה שם. אנחנו היינו צריכים כמה דלפקים ולכן אני תפסתי טור אחד והיא אחד. והיו שם כמה טורים, העבודה

  ". זמנכם עוד יגיע, אחרי המלחמה) של היהודים(עכשיו זה הזמן שלכם "היו גם אומרים לפעמים ש". יזיםמע, ככה אתם יהודים"

. שפשעו, מה שעשו הם לא שילמו על. לצערי אחרי זמן לא רב כולם שוחררו. בהתחלה חלק מהאנטישמים נעצרו ונידונו למאסר

  ...כמו שכחו להם מה שעשו

  

כשהיה שנה . ישטה גדולה בבית הקברות היהודי ביאהקימו אנדר, בעזרת הממשלה, ישמנהלי הקהילה היהודית שנשארה ביא

  . היהודים הרביצו לו מכות מוות". חבל שלא הרגו את כולם"היה רומני אחד שאמר , באו אלפים לטקס האזכרה וכשחזרו, לפוגרום

בינתיים חלק . בהצטיינות, נים טובים מאודבציו 1952סיימתי את התיכון בשנת . מעורב, אחר כך אני למדתי בבית ספר תיכון

בזמן הלימודים עשיתי ניתוח גדול שהייתי חייב . ישנרשמתי ללימודים טכנולוגיים ביא אני. מהחברים קיבלו אישורים לעלות לארץ

את כל מי שביקש לעלות לא אישרו לו להמשיך ללמוד וככה בעצם הפסקתי . בינתיים ביקשנו אישורים לעלות לארץ. לעשות

וקדם ובמאוחר נעלה ארצה ונעזוב את יו לנו קשיים כי ידעו בעבודה שבמגם אז ה. עבדתי כפקיד טכני, עד שעליתי. לימודיי

  .הם הגבילו אותנו בקידום בעבודה. העבודה

  

גרנו ברחובות . 1953אני הכרתי במאי  שתיאת א. ימים ביקשה אישור עם הוריהשתי לביקשנו אישור לעלות וגם א יאני והורי

היא הייתה שאנחנו הכרנו כ. כל אחד היה עסוק בחברים שלו ובחיים שלו. יהימקבילים אבל משום מה לא הכרנו אחד את השנ

יום . אני בהתחלה לא התעניינתי". תראה איזו יפה היא"אימי הייתה אומרת לי . עוברת ברחוב ומסתכלת דרך החלון על השעון

מא שלי שמחה שסוף סוף בן  הזקונים שלה ייצא יא. פרידה קיבלה כרטיסים לפסטיבל זמר והיא הזמינה אותי ללכת איתהאחד 

אני מיד קפצתי ולא הייתי מוכן . אבל היא דאגה שלא יישנתי מספיק אז אמרה שתגיד לפרידה לבוא עוד שעתיים. עם בחורה

, אני זוכר שיום אחד פרידה אלינו הביתה, לפני שיצאנו לפסטיבל... אחר כךכי היא לא הייתה באה , מזל שלא עשיתי זאת. לישון

  !". הלך השידוך"אנחנו אמרנו . מה ולא מגולח'אני הייתי עם פיג

  

אחרי שלושה חודשים . מה מצאתי חן בעיניה אפילו יותר'פרידה אמרה לי שכשהיא ראתה אותי עם פיג, כשהלכנו לפסטיבל

ברומניה . אחרי האירוסין הלכנו לעירייה ועשינו נישואין אזרחיים .ההורים לחצו יד, שתי המשפחותהייתה הפגישה של , התארסנו

מה "אסור היה לישון יחד כי ... כי ככה היה נהוג פעם, עדיין גרנו בנפרדבאותו הזמן  .אנחנו כבר היינו רשומים תחת אותו השם

פרידה והוריה עדיין לא . אני והורי קיבלנו אישור לעלות לארץ, אוםפת .כל אחד אז יצא לעבודה וחיינו ככה".  !?יגידו השכנים

דבר לא עזר ואמרו שעלי לעלות עם המשפחה שלי והיא תעלה עם המשפחה ... מה לא ניסינו לעשות שפרידה תעלה איתי .קיבלו

. התחלנו להתארגן לעלייהאנחנו מכרנו את כל הרכוש שלנו ו. ל בגלל שאת הבקשות הגשנו לפני שהכרנווהכ. שלה כשתורם יגיע

שתי הייתה חכמה מא של אילמזלי א. שתי ברומניה ואיך אני עולה לארץ בלעדיהילו שמועות עלינו שאני עוזב את אבינתיים התח

בזמן  .מישהו אחר יזכה בה, אם לא יחזור תוך כמה שנים. היא אמרה שפרידה יפה: וענתה לעניין לכל מי שהעניין הציק לו

בכל מקום . הספרי הוכו, החל מהעירייה: יה היה עלינו למצוא אישורים שאין לנו חובות כלפי המוסדות הרומנייםשהתארגנו לעלי



 

הם היו אומרים . שתי עדיין לא קיבלה אישור עלייהאמרתי שא. הרי הייתי בא לבד" ? שתךהיכן א"שהייתי הולך היו שואלים 

. המצב היה באמת מורכב בתקופה הזאת". העיקר לצאת מרומניה, פהישאירו את האישה , תראו איזה יהודים אלו"ביניהם 

  .הבירוקרטיה הייתה נוראית

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

זה . עד יוני, חצי שנה, אני הלכתי ללמוד עברית בקיבוץ. אני והורי. דירה ברכסיםקיבלנו . 1964בינואר  19אני הגעתי ארצה ב 

למדנו . וץזו הייתה תקופה מאוד יפה בקיב. אני ופרידה התכתבנו כל הזמן. על יד עפולה, של השומר הצעיר" עין דור"היה קיבוץ 

נשאר , הבית ברכסים שקיבלנו. שתי עדיין ברומניהושאלפי תעודת העולה הייתי רשום כנשוי  ... שירים ,מנהגים יהודיים, עברית

פרידה קיבלה אישור לעלות ארצה עם , באוקטובר 27 - ב. אני עבדתי בינתיים במפעל של קיבוץ יגור וגרתי איתם. אצל הורי

היה נוסע  מא שלה היה קשה כי לא הייתה עבודה ואבא שלהילא. דירה שאפילו לא הייתה מוכנה, הם קיבלו דירה בנצרת. הוריה

אחר כך פנינו לנציג הסוכנות שהכיר קצת את . פרידה התחילה ללמוד עברית בחיפה. לתל אביב לעבוד והיה חוזר פעם בשבוע

לפני . עדיין לא גרנו יחד. ברבנות 1965אנחנו התחתנו באפריל . המשפחה והוא סידר למשפחה של פרידה דירה ברכסים

  .61היא נפטרה בגיל . והיא סבלה מאודמא של פרידה חלתה במחלה קשה יהחתונה א

  

. שנה אחרי החתונה שלנו, 1966היא נפטרה ביולי . מא של פרידהיהשנה שאחרי החתונה הייתה תחת הצל של המחלה של א

למרות שברומניה למדה , פרידה התחילה לעבוד בבית חרושת בחיפה. גם כן ברכסים, התחלנו לעבוד וקיבלנו דירה משלנו

שמה ניתן לה על . אבא שלי נפטר ואחרי שלושה שבועות נולדה ביתי 1971בפברואר  ,נולד לנו הבן הבכור 1969בשנת  . הכלכל

הוא . נפל במלחמת יום הכיפורים, בן אחותי שהיה חייל בהנדסה קרבית. אירע דבר מאוד קשה במשפחה 1973בשנת  . שם אבי

הם גם . זה היה קרע גדול מאוד במשפחה. בות בתעלת סואץבקר, הוא נהרג ביום האחרון של המלחמה. 19ל בן והיה בסך הכ

  ...פיזית, ככה שכולנו היינו מאוד קרובים אחד לשני, גרו ברכסים

  

  . נולד בן הזקונים שלנו 1980 -ב. החלטנו שהגיע הזמן לעוד ילד, שהילדים גדלו, אחרי עשר שנים

הבן הגדול למד בבית ספר הטכני של חיל האוויר וקיבל תואר של הנדסאי  . והבן נולד בנובמבר 1980מא שלי נפטרה ביולי יא

מת והמשיך ללמוד שהבן הקטן למד בבית ספר בו. חשביםהבת שלנו למדה בטכניון וקיבלה תואר הנדסאית מ. אלקטרוניקה

הבת שלי ועוד . אנשיםהיו המון , יל שבטכניון'רצ'בטקס קבלת הדיפלומה באולם צ . שלשות הילדים הנדסאים. הנדסאי תוכנה

שנים  34אני עבדתי במשך  ! היו שם איזה ארבע מאות איש והיא ועוד אחד קיבלו הצטיינות. סטודנט אחד קיבלו הצטיינות

  . וקדמתלפנסיה מ, 63יצאתי לפנסיה בגיל . במפעל תעשייתי בחיפה
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