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        !!!!רועי וענר רועי וענר רועי וענר רועי וענר , , , , יונתןיונתןיונתןיונתן, , , , שנישנישנישני, , , , אסףאסףאסףאסף, , , , עומריעומריעומריעומרי: : : : לנכדילנכדילנכדילנכדי! ! ! ! צמי וזאביקצמי וזאביקצמי וזאביקצמי וזאביק, , , , נעמינעמינעמינעמי: : : : לילדיי היקריםלילדיי היקריםלילדיי היקריםלילדיי היקרים

        

הביא אותי למחשבה כי אכתוב את רגשות העבר הביא אותי למחשבה כי אכתוב את רגשות העבר הביא אותי למחשבה כי אכתוב את רגשות העבר הביא אותי למחשבה כי אכתוב את רגשות העבר , , , , בת שמונים בקרובבת שמונים בקרובבת שמונים בקרובבת שמונים בקרוב, , , ,  המתקדם המתקדם המתקדם המתקדםגיליגיליגיליגילי

חלקם גם פחות משמחים וחלקם אפילו מאוד חלקם גם פחות משמחים וחלקם אפילו מאוד חלקם גם פחות משמחים וחלקם אפילו מאוד חלקם גם פחות משמחים וחלקם אפילו מאוד , , , , חלקם יפיםחלקם יפיםחלקם יפיםחלקם יפים, , , , את הזיכרונותאת הזיכרונותאת הזיכרונותאת הזיכרונות, , , , שלישלישלישלי

כי אני חושבת שיהיה לכולכם מאוד מעניין וחשוב להבין כיצד ולאן חלפו כי אני חושבת שיהיה לכולכם מאוד מעניין וחשוב להבין כיצד ולאן חלפו כי אני חושבת שיהיה לכולכם מאוד מעניין וחשוב להבין כיצד ולאן חלפו כי אני חושבת שיהיה לכולכם מאוד מעניין וחשוב להבין כיצד ולאן חלפו , , , , עצוביםעצוביםעצוביםעצובים

        ????כל השנים האלוכל השנים האלוכל השנים האלוכל השנים האלו

        

י מנסיבות פוליטיות אשר עשו דבר זה י מנסיבות פוליטיות אשר עשו דבר זה י מנסיבות פוליטיות אשר עשו דבר זה י מנסיבות פוליטיות אשר עשו דבר זה את סבכם וסבתכם לא הכרתם כלל לדאבונאת סבכם וסבתכם לא הכרתם כלל לדאבונאת סבכם וסבתכם לא הכרתם כלל לדאבונאת סבכם וסבתכם לא הכרתם כלל לדאבונ

        . . . . לבלתי ניתןלבלתי ניתןלבלתי ניתןלבלתי ניתן

        ". ". ". ". מרבורג על לאןמרבורג על לאןמרבורג על לאןמרבורג על לאן"""" עם תינוקם הבכור לעיר  עם תינוקם הבכור לעיר  עם תינוקם הבכור לעיר  עם תינוקם הבכור לעיר 1909190919091909הורי הגרו מפולין לגרמניה בשנת הורי הגרו מפולין לגרמניה בשנת הורי הגרו מפולין לגרמניה בשנת הורי הגרו מפולין לגרמניה בשנת 

אדם חרוץ ומוכשר והיה מאוד אדם חרוץ ומוכשר והיה מאוד אדם חרוץ ומוכשר והיה מאוד אדם חרוץ ומוכשר והיה מאוד ----הוא היה בןהוא היה בןהוא היה בןהוא היה בן. . . . עורות לנעלייםעורות לנעלייםעורות לנעלייםעורות לנעליים----אבי היה במקצועו גזראבי היה במקצועו גזראבי היה במקצועו גזראבי היה במקצועו גזר

אמי אמי אמי אמי . . . . רגרגרגרגכאמור הם התיישבו במרבוכאמור הם התיישבו במרבוכאמור הם התיישבו במרבוכאמור הם התיישבו במרבו. . . . מבוקש בתור מקצוען במפעלים לייצור נעלייםמבוקש בתור מקצוען במפעלים לייצור נעלייםמבוקש בתור מקצוען במפעלים לייצור נעלייםמבוקש בתור מקצוען במפעלים לייצור נעליים

, , , , מקסמקסמקסמקס: : : : היא הביאה ששה ילדים לעולםהיא הביאה ששה ילדים לעולםהיא הביאה ששה ילדים לעולםהיא הביאה ששה ילדים לעולם. . . . הייתה אישה מאוד מוכשרת בבית ובעסקהייתה אישה מאוד מוכשרת בבית ובעסקהייתה אישה מאוד מוכשרת בבית ובעסקהייתה אישה מאוד מוכשרת בבית ובעסק

        . . . . פרידל וחזיפרידל וחזיפרידל וחזיפרידל וחזי, , , , דורהדורהדורהדורה, , , , עזראעזראעזראעזרא, , , , יעקביעקביעקביעקב

ושוויון בין כל אחד ושוויון בין כל אחד ושוויון בין כל אחד ושוויון בין כל אחד , , , , אנו הילדים נהנינו מחינוך טוב עם הרבה אהבה ותשומת לבאנו הילדים נהנינו מחינוך טוב עם הרבה אהבה ותשומת לבאנו הילדים נהנינו מחינוך טוב עם הרבה אהבה ותשומת לבאנו הילדים נהנינו מחינוך טוב עם הרבה אהבה ותשומת לב
        ....ואחדואחדואחדואחד

        . . . . לאחר תקופה מסוימת עברו ההורים לבוצבך שם היה מפעל גדול לייצור נעלייםלאחר תקופה מסוימת עברו ההורים לבוצבך שם היה מפעל גדול לייצור נעלייםלאחר תקופה מסוימת עברו ההורים לבוצבך שם היה מפעל גדול לייצור נעלייםלאחר תקופה מסוימת עברו ההורים לבוצבך שם היה מפעל גדול לייצור נעליים

הורינו ביקרו הורינו ביקרו הורינו ביקרו הורינו ביקרו , , , , דהיינו אבינו בירך קידוש בערבי שבתדהיינו אבינו בירך קידוש בערבי שבתדהיינו אבינו בירך קידוש בערבי שבתדהיינו אבינו בירך קידוש בערבי שבת, , , , נכנו באווירה דתית יהודיתנכנו באווירה דתית יהודיתנכנו באווירה דתית יהודיתנכנו באווירה דתית יהודיתחוחוחוחו

כיבדנו את כיבדנו את כיבדנו את כיבדנו את , , , , בראש השנה סגרנו את העסקבראש השנה סגרנו את העסקבראש השנה סגרנו את העסקבראש השנה סגרנו את העסק, , , , צמנו ביום כיפורצמנו ביום כיפורצמנו ביום כיפורצמנו ביום כיפור, , , , בבית הכנסת בשבתותבבית הכנסת בשבתותבבית הכנסת בשבתותבבית הכנסת בשבתות

        ....אנו הילדים ביקרנו בבית ספר נוצרי או יותר נכון בחטיבת בינייםאנו הילדים ביקרנו בבית ספר נוצרי או יותר נכון בחטיבת בינייםאנו הילדים ביקרנו בבית ספר נוצרי או יותר נכון בחטיבת בינייםאנו הילדים ביקרנו בבית ספר נוצרי או יותר נכון בחטיבת ביניים. . . . חג הפסחחג הפסחחג הפסחחג הפסח
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בה למדנו תורה בה למדנו תורה בה למדנו תורה בה למדנו תורה , , , , י מורה לדתי מורה לדתי מורה לדתי מורה לדת המועברת על יד המועברת על יד המועברת על יד המועברת על ידשעה אחתשעה אחתשעה אחתשעה אחתפעם בשבוע הייתה לנו פעם בשבוע הייתה לנו פעם בשבוע הייתה לנו פעם בשבוע הייתה לנו 

        . . . . בעברית אבל אף פעם לא הבנו את מה שקראנובעברית אבל אף פעם לא הבנו את מה שקראנובעברית אבל אף פעם לא הבנו את מה שקראנובעברית אבל אף פעם לא הבנו את מה שקראנו

        ....בשני גרנובשני גרנובשני גרנובשני גרנו, , , , אחד השכרנואחד השכרנואחד השכרנואחד השכרנו. . . . היו לנו שני בתיםהיו לנו שני בתיםהיו לנו שני בתיםהיו לנו שני בתים

אצל אבי עבד מומחה אצל אבי עבד מומחה אצל אבי עבד מומחה אצל אבי עבד מומחה . . . . תיקונים ונעליים חדשותתיקונים ונעליים חדשותתיקונים ונעליים חדשותתיקונים ונעליים חדשות, , , , לנו היה עסק נעליים עם סנדלרותלנו היה עסק נעליים עם סנדלרותלנו היה עסק נעליים עם סנדלרותלנו היה עסק נעליים עם סנדלרות

פעם הוגשה חזרת על פעם הוגשה חזרת על פעם הוגשה חזרת על פעם הוגשה חזרת על . . . . לעיתים קרובות צחקנו עליולעיתים קרובות צחקנו עליולעיתים קרובות צחקנו עליולעיתים קרובות צחקנו עליו. . . . עמו חילקנו את ארוחותינועמו חילקנו את ארוחותינועמו חילקנו את ארוחותינועמו חילקנו את ארוחותינו

, , , , אז אחינו יעקב נתן לו כף גדולה ומלאהאז אחינו יעקב נתן לו כף גדולה ומלאהאז אחינו יעקב נתן לו כף גדולה ומלאהאז אחינו יעקב נתן לו כף גדולה ומלאה? ? ? ? והוא שאל האם זה טעיםוהוא שאל האם זה טעיםוהוא שאל האם זה טעיםוהוא שאל האם זה טעיםהשולחן השולחן השולחן השולחן 

        !!!!וכתוצאה הוא קם באיטיות וזלגו עיניו דמעות על לחייווכתוצאה הוא קם באיטיות וזלגו עיניו דמעות על לחייווכתוצאה הוא קם באיטיות וזלגו עיניו דמעות על לחייווכתוצאה הוא קם באיטיות וזלגו עיניו דמעות על לחייו

הייתה לנו עוזרת בבית ועזרה זו הייתה לנו נדרשת כי משפחתנו הייתה רבת נפשות הייתה לנו עוזרת בבית ועזרה זו הייתה לנו נדרשת כי משפחתנו הייתה רבת נפשות הייתה לנו עוזרת בבית ועזרה זו הייתה לנו נדרשת כי משפחתנו הייתה רבת נפשות הייתה לנו עוזרת בבית ועזרה זו הייתה לנו נדרשת כי משפחתנו הייתה רבת נפשות 

גם את העובדת הרגיז אחינו יעקב לעיתים קרובות והרבה ברחו גם את העובדת הרגיז אחינו יעקב לעיתים קרובות והרבה ברחו גם את העובדת הרגיז אחינו יעקב לעיתים קרובות והרבה ברחו גם את העובדת הרגיז אחינו יעקב לעיתים קרובות והרבה ברחו . . . . ואימנו עבדה בעסקואימנו עבדה בעסקואימנו עבדה בעסקואימנו עבדה בעסק

        . . . . פעם הוא הכעיס אפילו את מורינו לדת עם תעלוליו ואימנו נקראה לעזרהפעם הוא הכעיס אפילו את מורינו לדת עם תעלוליו ואימנו נקראה לעזרהפעם הוא הכעיס אפילו את מורינו לדת עם תעלוליו ואימנו נקראה לעזרהפעם הוא הכעיס אפילו את מורינו לדת עם תעלוליו ואימנו נקראה לעזרה. . . . ממנוממנוממנוממנו

הייתי  הייתי  הייתי  הייתי  . . . . לא קל היה להורים לחנך ששה ילדים כשלכל אחד מאתנו תכונות משלולא קל היה להורים לחנך ששה ילדים כשלכל אחד מאתנו תכונות משלולא קל היה להורים לחנך ששה ילדים כשלכל אחד מאתנו תכונות משלולא קל היה להורים לחנך ששה ילדים כשלכל אחד מאתנו תכונות משלו

מספרים כי הייתי מטפסת על עצים ופעם מספרים כי הייתי מטפסת על עצים ופעם מספרים כי הייתי מטפסת על עצים ופעם מספרים כי הייתי מטפסת על עצים ופעם . . . . חייםחייםחייםחיים----אוהבתאוהבתאוהבתאוהבת, , , , החמישית מבין הילדיםהחמישית מבין הילדיםהחמישית מבין הילדיםהחמישית מבין הילדים

קפצתי על קפצתי על קפצתי על קפצתי על , , , , שלישיתשלישיתשלישיתשלישיתטיפסתי על הקורות עד לקומה הטיפסתי על הקורות עד לקומה הטיפסתי על הקורות עד לקומה הטיפסתי על הקורות עד לקומה ה, , , , כשבנו את ביתנו השניכשבנו את ביתנו השניכשבנו את ביתנו השניכשבנו את ביתנו השני

        ....הקרשים כי טרם נבנו מדרגות ונפלתי מהקומה השלישית  על הראשהקרשים כי טרם נבנו מדרגות ונפלתי מהקומה השלישית  על הראשהקרשים כי טרם נבנו מדרגות ונפלתי מהקומה השלישית  על הראשהקרשים כי טרם נבנו מדרגות ונפלתי מהקומה השלישית  על הראש

אין פלא כי בהיותי בת שמונים אני עדיין רוכבת אופניים ומלאת מרץ אשר בעצמי אין פלא כי בהיותי בת שמונים אני עדיין רוכבת אופניים ומלאת מרץ אשר בעצמי אין פלא כי בהיותי בת שמונים אני עדיין רוכבת אופניים ומלאת מרץ אשר בעצמי אין פלא כי בהיותי בת שמונים אני עדיין רוכבת אופניים ומלאת מרץ אשר בעצמי 

        . . . . אינני מסוגלת לממשאינני מסוגלת לממשאינני מסוגלת לממשאינני מסוגלת לממש

        !!!! מרגישה שייכת לנושא מרגישה שייכת לנושא מרגישה שייכת לנושא מרגישה שייכת לנושאאינניאינניאינניאיננילדוגמה כשמדברים על אנשים זקנים לדוגמה כשמדברים על אנשים זקנים לדוגמה כשמדברים על אנשים זקנים לדוגמה כשמדברים על אנשים זקנים 

        

אחי הבכור מקס עזב את גרמניה ונסע לצרפת אחי הבכור מקס עזב את גרמניה ונסע לצרפת אחי הבכור מקס עזב את גרמניה ונסע לצרפת אחי הבכור מקס עזב את גרמניה ונסע לצרפת , , , ,  לשלטון לשלטון לשלטון לשלטוןהיטלרהיטלרהיטלרהיטלרעלייתו של עלייתו של עלייתו של עלייתו של , , , , 1933193319331933עד עד עד עד 

        ).).).).לשעברלשעברלשעברלשעבר((((שם הוא התכונן לפלסטינה שם הוא התכונן לפלסטינה שם הוא התכונן לפלסטינה שם הוא התכונן לפלסטינה 

 הלך גם עזרא בעקבותיו לאותה מטרה וחזי עלה עם עליית הנוער בשנת  הלך גם עזרא בעקבותיו לאותה מטרה וחזי עלה עם עליית הנוער בשנת  הלך גם עזרא בעקבותיו לאותה מטרה וחזי עלה עם עליית הנוער בשנת  הלך גם עזרא בעקבותיו לאותה מטרה וחזי עלה עם עליית הנוער בשנת ----1934193419341934בבבב

        ....שלושתם התיישבו קודם ביגורשלושתם התיישבו קודם ביגורשלושתם התיישבו קודם ביגורשלושתם התיישבו קודם ביגור. . . . 1937193719371937
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סילוק פולנים אשר במסגרתו גם הורי ואני הובלנו סילוק פולנים אשר במסגרתו גם הורי ואני הובלנו סילוק פולנים אשר במסגרתו גם הורי ואני הובלנו סילוק פולנים אשר במסגרתו גם הורי ואני הובלנו ) ) ) ) י הנאציםי הנאציםי הנאציםי הנאצים""""עעעע(((( אורגן  אורגן  אורגן  אורגן 1938193819381938    ----בבבב

ל נשלחה יום קודם מכיוון שעבדה בפרנקפורט אצל ל נשלחה יום קודם מכיוון שעבדה בפרנקפורט אצל ל נשלחה יום קודם מכיוון שעבדה בפרנקפורט אצל ל נשלחה יום קודם מכיוון שעבדה בפרנקפורט אצל """"אחותי זאחותי זאחותי זאחותי ז. . . . נינינינילגבול הפוללגבול הפוללגבול הפוללגבול הפול

        ....משפחה יהודיתמשפחה יהודיתמשפחה יהודיתמשפחה יהודית

בתחנת הרכבת בתחנת הרכבת בתחנת הרכבת בתחנת הרכבת . . . . הובלנו חזרההובלנו חזרההובלנו חזרההובלנו חזרה, , , , הוחזרנו כיוון שפולין לא אישרה את העברת הגבולהוחזרנו כיוון שפולין לא אישרה את העברת הגבולהוחזרנו כיוון שפולין לא אישרה את העברת הגבולהוחזרנו כיוון שפולין לא אישרה את העברת הגבול

    הארגון הציוניהארגון הציוניהארגון הציוניהארגון הציוני וגם  וגם  וגם  וגם גרמנייםגרמנייםגרמנייםגרמנייםבפרנקפורט הייתה קבלת פנים מאורגנת על ידי יהודים בפרנקפורט הייתה קבלת פנים מאורגנת על ידי יהודים בפרנקפורט הייתה קבלת פנים מאורגנת על ידי יהודים בפרנקפורט הייתה קבלת פנים מאורגנת על ידי יהודים 

סגורה סגורה סגורה סגורה דירתנו הייתה דירתנו הייתה דירתנו הייתה דירתנו הייתה . . . . יהודיים שוניםיהודיים שוניםיהודיים שוניםיהודיים שוניםהיו מוכנים לאכסן אותנו ללילה אחד במקומות היו מוכנים לאכסן אותנו ללילה אחד במקומות היו מוכנים לאכסן אותנו ללילה אחד במקומות היו מוכנים לאכסן אותנו ללילה אחד במקומות 

אבל מצב זה נמשך זמן אבל מצב זה נמשך זמן אבל מצב זה נמשך זמן אבל מצב זה נמשך זמן . . . .  ולא יכולנו להמשיך לחיות חיים אפלים כאלה ולא יכולנו להמשיך לחיות חיים אפלים כאלה ולא יכולנו להמשיך לחיות חיים אפלים כאלה ולא יכולנו להמשיך לחיות חיים אפלים כאלהבמטבעתבמטבעתבמטבעתבמטבעת

 הוא ירה  הוא ירה  הוא ירה  הוא ירה ....יהודים הפולניםיהודים הפולניםיהודים הפולניםיהודים הפולניםאדם צעיר יהודי התקומם נגד הטיפול האיום באדם צעיר יהודי התקומם נגד הטיפול האיום באדם צעיר יהודי התקומם נגד הטיפול האיום באדם צעיר יהודי התקומם נגד הטיפול האיום ב. . . . קצרקצרקצרקצר

        .... בצרפת אשר שהה אצל קונסול השגרירות הגרמנית בצרפת אשר שהה אצל קונסול השגרירות הגרמנית בצרפת אשר שהה אצל קונסול השגרירות הגרמנית בצרפת אשר שהה אצל קונסול השגרירות הגרמניתנציג הגרמנינציג הגרמנינציג הגרמנינציג הגרמנילמוות בלמוות בלמוות בלמוות ב

 הוטל על כנופיות להרוס  ולהחריב  הוטל על כנופיות להרוס  ולהחריב  הוטל על כנופיות להרוס  ולהחריב  הוטל על כנופיות להרוס  ולהחריב ––––תונות הגרמנית תונות הגרמנית תונות הגרמנית תונות הגרמנית  כך נאמר בעי כך נאמר בעי כך נאמר בעי כך נאמר בעי––––    בתור נקמהבתור נקמהבתור נקמהבתור נקמה

אותי ואת אמי אותי ואת אמי אותי ואת אמי אותי ואת אמי , , , , """"מגןמגןמגןמגן----מעצרמעצרמעצרמעצר""""אבי הוסגר בכלא אבי הוסגר בכלא אבי הוסגר בכלא אבי הוסגר בכלא . . . . הכל בדירות ובבתים היהודייםהכל בדירות ובבתים היהודייםהכל בדירות ובבתים היהודייםהכל בדירות ובבתים היהודיים

בלילה נשרף בית הכנסת שלנו בלילה נשרף בית הכנסת שלנו בלילה נשרף בית הכנסת שלנו בלילה נשרף בית הכנסת שלנו . . . . וכמובן נשים אחרות הביאו לאכסניה כדי ללוןוכמובן נשים אחרות הביאו לאכסניה כדי ללוןוכמובן נשים אחרות הביאו לאכסניה כדי ללוןוכמובן נשים אחרות הביאו לאכסניה כדי ללון

        . . . . לגמרי וחרדנו  כי הנאצים השאירו בו את הגבריםלגמרי וחרדנו  כי הנאצים השאירו בו את הגבריםלגמרי וחרדנו  כי הנאצים השאירו בו את הגבריםלגמרי וחרדנו  כי הנאצים השאירו בו את הגברים

הבית נחרב הבית נחרב הבית נחרב הבית נחרב . . . . ומה שחווינו בהמשך לא ניתן לתיאורומה שחווינו בהמשך לא ניתן לתיאורומה שחווינו בהמשך לא ניתן לתיאורומה שחווינו בהמשך לא ניתן לתיאורלמחרת אושר לנו לחזור הביתה למחרת אושר לנו לחזור הביתה למחרת אושר לנו לחזור הביתה למחרת אושר לנו לחזור הביתה 

        . . . . אדם מחזיק בביתו נחרבאדם מחזיק בביתו נחרבאדם מחזיק בביתו נחרבאדם מחזיק בביתו נחרב----כלי בית וכל מה שבןכלי בית וכל מה שבןכלי בית וכל מה שבןכלי בית וכל מה שבן, , , , פריטיםפריטיםפריטיםפריטים. . . . עד לרהיט האחרוןעד לרהיט האחרוןעד לרהיט האחרוןעד לרהיט האחרון

        . . . . לאט סידרנו את הבית איכשהו ראוי לדיורלאט סידרנו את הבית איכשהו ראוי לדיורלאט סידרנו את הבית איכשהו ראוי לדיורלאט סידרנו את הבית איכשהו ראוי לדיור

         ! ! ! !דחוףדחוףדחוףדחוףאישור נדרש אישור נדרש אישור נדרש אישור נדרש ) ) ) ) ישראלישראלישראלישראל: : : : פלסטינהפלסטינהפלסטינהפלסטינה((((לללל, , , , הגבנו במשלוח מברק אל מקסהגבנו במשלוח מברק אל מקסהגבנו במשלוח מברק אל מקסהגבנו במשלוח מברק אל מקס

----1940194019401940בבבב, , , , מאוחר יותרמאוחר יותרמאוחר יותרמאוחר יותר. . . . ו החזקהו החזקהו החזקהו החזקהלדאבוננו לא ניתנה למקס האפשרות לענות לקריאתנלדאבוננו לא ניתנה למקס האפשרות לענות לקריאתנלדאבוננו לא ניתנה למקס האפשרות לענות לקריאתנלדאבוננו לא ניתנה למקס האפשרות לענות לקריאתנ

שלח יעקב להורים כרטיס שלח יעקב להורים כרטיס שלח יעקב להורים כרטיס שלח יעקב להורים כרטיס , , , , כשאיטליה הצטרפה למלחמה לצדו של היטלרכשאיטליה הצטרפה למלחמה לצדו של היטלרכשאיטליה הצטרפה למלחמה לצדו של היטלרכשאיטליה הצטרפה למלחמה לצדו של היטלר, , , , 41414141

 נשלח  נשלח  נשלח  נשלח ––––" " " " הגאולההגאולההגאולההגאולה"""" הנה באה  הנה באה  הנה באה  הנה באה ––––הארגז עליו כבר חשבו ההורים הארגז עליו כבר חשבו ההורים הארגז עליו כבר חשבו ההורים הארגז עליו כבר חשבו ההורים . . . .  ישראל ישראל ישראל ישראל----לפלסטינה לפלסטינה לפלסטינה לפלסטינה 

מאוחר יותר זיהה מקס את חפצינו בחיפה בחנויות שונות והוא גם רכש מאוחר יותר זיהה מקס את חפצינו בחיפה בחנויות שונות והוא גם רכש מאוחר יותר זיהה מקס את חפצינו בחיפה בחנויות שונות והוא גם רכש מאוחר יותר זיהה מקס את חפצינו בחיפה בחנויות שונות והוא גם רכש . . . . לטרייסטהלטרייסטהלטרייסטהלטרייסטה

        . . . . כמה מהםכמה מהםכמה מהםכמה מהם
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עסקים לא יכלו יותר להימכר ליהודים עסקים לא יכלו יותר להימכר ליהודים עסקים לא יכלו יותר להימכר ליהודים עסקים לא יכלו יותר להימכר ליהודים . . . . יום ליום לפחות ופחות נסבליםיום ליום לפחות ופחות נסבליםיום ליום לפחות ופחות נסבליםיום ליום לפחות ופחות נסבליםחיינו הפכו מחיינו הפכו מחיינו הפכו מחיינו הפכו מ

, , , ,  את אישורי לאנגליה את אישורי לאנגליה את אישורי לאנגליה את אישורי לאנגליה1939193919391939    ביוניביוניביוניביוניכאשר קיבלתי כאשר קיבלתי כאשר קיבלתי כאשר קיבלתי . . . . ולאבי היקר לא הייתה עבודה יותרולאבי היקר לא הייתה עבודה יותרולאבי היקר לא הייתה עבודה יותרולאבי היקר לא הייתה עבודה יותר

        . . . . הייתה לי תחושת עצב עמוקה להשאיר את הורי בחוסר וודאותהייתה לי תחושת עצב עמוקה להשאיר את הורי בחוסר וודאותהייתה לי תחושת עצב עמוקה להשאיר את הורי בחוסר וודאותהייתה לי תחושת עצב עמוקה להשאיר את הורי בחוסר וודאות

        

ר ר ר ר מאוחמאוחמאוחמאוח. . . . לא יכולנו לקבל ולא לשלוח מכתביםלא יכולנו לקבל ולא לשלוח מכתביםלא יכולנו לקבל ולא לשלוח מכתביםלא יכולנו לקבל ולא לשלוח מכתבים. . . .  פרצה המלחמה פרצה המלחמה פרצה המלחמה פרצה המלחמה1939193919391939בספטמבר בספטמבר בספטמבר בספטמבר 

ההורים ההורים ההורים ההורים . . . . סימני החיים היו כמובן מצערים מאודסימני החיים היו כמובן מצערים מאודסימני החיים היו כמובן מצערים מאודסימני החיים היו כמובן מצערים מאוד, , , , יותר יצרנו קשר דרך שוודיהיותר יצרנו קשר דרך שוודיהיותר יצרנו קשר דרך שוודיהיותר יצרנו קשר דרך שוודיה

, , , , ))))אשתו של יעקבאשתו של יעקבאשתו של יעקבאשתו של יעקב((((אצל אחותה של בטי אצל אחותה של בטי אצל אחותה של בטי אצל אחותה של בטי " " " " מקלטמקלטמקלטמקלט""""הצטרכו לעזוב את הבית ומצאו הצטרכו לעזוב את הבית ומצאו הצטרכו לעזוב את הבית ומצאו הצטרכו לעזוב את הבית ומצאו 

אבל גם שם היו ההורים אבל גם שם היו ההורים אבל גם שם היו ההורים אבל גם שם היו ההורים . . . . אמם הייתה חולת אלצהיימר לכן לא נחרבה דירתםאמם הייתה חולת אלצהיימר לכן לא נחרבה דירתםאמם הייתה חולת אלצהיימר לכן לא נחרבה דירתםאמם הייתה חולת אלצהיימר לכן לא נחרבה דירתם. . . . לילילילילילילילי

        ....מאוד לא מרוצים כי לילי לא הייתה טובה אליהםמאוד לא מרוצים כי לילי לא הייתה טובה אליהםמאוד לא מרוצים כי לילי לא הייתה טובה אליהםמאוד לא מרוצים כי לילי לא הייתה טובה אליהם

צי להביא את הורי לאנגליה היו בלתי מוצלחים כי הקרובים באנגליה לא יכלו צי להביא את הורי לאנגליה היו בלתי מוצלחים כי הקרובים באנגליה לא יכלו צי להביא את הורי לאנגליה היו בלתי מוצלחים כי הקרובים באנגליה לא יכלו צי להביא את הורי לאנגליה היו בלתי מוצלחים כי הקרובים באנגליה לא יכלו מאממאממאממאמ

        . . . . לערוב בעדםלערוב בעדםלערוב בעדםלערוב בעדם

        ....הצלב האדוםהצלב האדוםהצלב האדוםהצלב האדוםכך נותרנו ללא חדשות עד שקיבלנו מידע מדי פעם דרך שוודיה וכך נותרנו ללא חדשות עד שקיבלנו מידע מדי פעם דרך שוודיה וכך נותרנו ללא חדשות עד שקיבלנו מידע מדי פעם דרך שוודיה וכך נותרנו ללא חדשות עד שקיבלנו מידע מדי פעם דרך שוודיה ו

        . . . . היו מלאי שינוייםהיו מלאי שינוייםהיו מלאי שינוייםהיו מלאי שינויים, , , , בהכשרהבהכשרהבהכשרהבהכשרה, , , , חיינו באנגליהחיינו באנגליהחיינו באנגליהחיינו באנגליה

ודנמרק ודנמרק ודנמרק ודנמרק  שנות לימודיו בשוודיה  שנות לימודיו בשוודיה  שנות לימודיו בשוודיה  שנות לימודיו בשוודיה 4444 כשפגשנו זה את זה אחרי שאביכם סיים  כשפגשנו זה את זה אחרי שאביכם סיים  כשפגשנו זה את זה אחרי שאביכם סיים  כשפגשנו זה את זה אחרי שאביכם סיים ––––    1939193919391939

כאן הוקם ועד החלוץ אשר טיפל בפליטים מכל המדינות כאן הוקם ועד החלוץ אשר טיפל בפליטים מכל המדינות כאן הוקם ועד החלוץ אשר טיפל בפליטים מכל המדינות כאן הוקם ועד החלוץ אשר טיפל בפליטים מכל המדינות . . . . בלונדוןבלונדוןבלונדוןבלונדוןהיינו קודם היינו קודם היינו קודם היינו קודם 

        ....שעמדו במלחמה נגד היטלרשעמדו במלחמה נגד היטלרשעמדו במלחמה נגד היטלרשעמדו במלחמה נגד היטלר

שם קיבלנו דמי כיס שם קיבלנו דמי כיס שם קיבלנו דמי כיס שם קיבלנו דמי כיס . . . . תחילה אוכסנו זמנית במלונות בחורים לחוד ובחורות לחודתחילה אוכסנו זמנית במלונות בחורים לחוד ובחורות לחודתחילה אוכסנו זמנית במלונות בחורים לחוד ובחורות לחודתחילה אוכסנו זמנית במלונות בחורים לחוד ובחורות לחוד

למשל קיבלנו דמי הנסיעות מהמלון לועד למשל קיבלנו דמי הנסיעות מהמלון לועד למשל קיבלנו דמי הנסיעות מהמלון לועד למשל קיבלנו דמי הנסיעות מהמלון לועד , , , , והועד דאג להוצאות החשובות האחרותוהועד דאג להוצאות החשובות האחרותוהועד דאג להוצאות החשובות האחרותוהועד דאג להוצאות החשובות האחרות

        . . . . קרובות ברגל עד לועד כדי לחסוך הוצאות אלו כדמי כיסקרובות ברגל עד לועד כדי לחסוך הוצאות אלו כדמי כיסקרובות ברגל עד לועד כדי לחסוך הוצאות אלו כדמי כיסקרובות ברגל עד לועד כדי לחסוך הוצאות אלו כדמי כיסלכן רצנו לעיתים לכן רצנו לעיתים לכן רצנו לעיתים לכן רצנו לעיתים 

        . . . .  התחתנו התחתנו התחתנו התחתנו1959195919591959 באוגוסט  באוגוסט  באוגוסט  באוגוסט ----2222בבבב

וכמובן היו הרבה  יתרונות וכמובן היו הרבה  יתרונות וכמובן היו הרבה  יתרונות וכמובן היו הרבה  יתרונות , , , , בדרך זו הותר לי לחיות עם אביכם באותו מלון יחדבדרך זו הותר לי לחיות עם אביכם באותו מלון יחדבדרך זו הותר לי לחיות עם אביכם באותו מלון יחדבדרך זו הותר לי לחיות עם אביכם באותו מלון יחד

מאוחר יותר הייתי אם הבית של מלון זה ואביכם מצא עבודה טובה במפעל מאוחר יותר הייתי אם הבית של מלון זה ואביכם מצא עבודה טובה במפעל מאוחר יותר הייתי אם הבית של מלון זה ואביכם מצא עבודה טובה במפעל מאוחר יותר הייתי אם הבית של מלון זה ואביכם מצא עבודה טובה במפעל . . . . לכךלכךלכךלכך
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מצרכי מצרכי מצרכי מצרכי ה לחסוך כסף וחשבנו לשלוח ה לחסוך כסף וחשבנו לשלוח ה לחסוך כסף וחשבנו לשלוח ה לחסוך כסף וחשבנו לשלוח כך ניתן היכך ניתן היכך ניתן היכך ניתן הי". ". ". ". Lilli & Skinners""""נעליים נעליים נעליים נעליים 

במיוחד ליהודים היה מותר למכור רק מנות במיוחד ליהודים היה מותר למכור רק מנות במיוחד ליהודים היה מותר למכור רק מנות במיוחד ליהודים היה מותר למכור רק מנות . . . . דבר שהיה אז דל מאודדבר שהיה אז דל מאודדבר שהיה אז דל מאודדבר שהיה אז דל מאוד, , , ,  להורינו להורינו להורינו להורינומחייהמחייהמחייהמחייה

        ....…ולכן הדאיג אותנו כל הזמן מה יקרה בעתידולכן הדאיג אותנו כל הזמן מה יקרה בעתידולכן הדאיג אותנו כל הזמן מה יקרה בעתידולכן הדאיג אותנו כל הזמן מה יקרה בעתיד, , , , מצומצמותמצומצמותמצומצמותמצומצמות

שם שם שם שם . . . . בחווהבחווהבחווהבחווה" " " " גפורשרגפורשרגפורשרגפורשר""""וקיבלנו מקום טוב בוקיבלנו מקום טוב בוקיבלנו מקום טוב בוקיבלנו מקום טוב ב" " " " הכשרההכשרההכשרההכשרה""""הרברט רצה מאוד ללכת להרברט רצה מאוד ללכת להרברט רצה מאוד ללכת להרברט רצה מאוד ללכת ל

עם זוג נוסף עם זוג נוסף עם זוג נוסף עם זוג נוסף ' ' ' ' קיבלנו קוטגקיבלנו קוטגקיבלנו קוטגקיבלנו קוטג, , , ,  והעסיק אותי והעסיק אותי והעסיק אותי והעסיק אותיהיה בעל בית פרטי אשר היה בעצם ציירהיה בעל בית פרטי אשר היה בעצם ציירהיה בעל בית פרטי אשר היה בעצם ציירהיה בעל בית פרטי אשר היה בעצם צייר

עבדתי עבדתי עבדתי עבדתי . . . . דבר שתמיד שאפתי אליודבר שתמיד שאפתי אליודבר שתמיד שאפתי אליודבר שתמיד שאפתי אליו, , , , נעשינו עצמאייםנעשינו עצמאייםנעשינו עצמאייםנעשינו עצמאיים. . . . אבל רצינו לגור רק מעט זמןאבל רצינו לגור רק מעט זמןאבל רצינו לגור רק מעט זמןאבל רצינו לגור רק מעט זמן

היה היה היה היה , , , , היה מרוהט כולו ברהיטים עתיקיםהיה מרוהט כולו ברהיטים עתיקיםהיה מרוהט כולו ברהיטים עתיקיםהיה מרוהט כולו ברהיטים עתיקים' ' ' ' הקוטגהקוטגהקוטגהקוטג, , , , """"עוזרת כלעוזרת כלעוזרת כלעוזרת כל""""באחוזה הגדולה בתור באחוזה הגדולה בתור באחוזה הגדולה בתור באחוזה הגדולה בתור 

אביכם עבד ברפת בתוך עולם המכונות אביכם עבד ברפת בתוך עולם המכונות אביכם עבד ברפת בתוך עולם המכונות אביכם עבד ברפת בתוך עולם המכונות . . . . היה יפה מאודהיה יפה מאודהיה יפה מאודהיה יפה מאוד, , , , בו חדר רחצה עם אמבטיהבו חדר רחצה עם אמבטיהבו חדר רחצה עם אמבטיהבו חדר רחצה עם אמבטיה

 והיה מעדן טעים  והיה מעדן טעים  והיה מעדן טעים  והיה מעדן טעים מפוסטרמפוסטרמפוסטרמפוסטרהחלב היה מיד החלב היה מיד החלב היה מיד החלב היה מיד . . . . דרני לחלוטין כמו בשוודיה ובדנמרקדרני לחלוטין כמו בשוודיה ובדנמרקדרני לחלוטין כמו בשוודיה ובדנמרקדרני לחלוטין כמו בשוודיה ובדנמרקהמוהמוהמוהמו

הלכתי כל בוקר לרפת ואביכם נתן הלכתי כל בוקר לרפת ואביכם נתן הלכתי כל בוקר לרפת ואביכם נתן הלכתי כל בוקר לרפת ואביכם נתן , , , , אז טרם ידענו כי שומן מזיק לגוףאז טרם ידענו כי שומן מזיק לגוףאז טרם ידענו כי שומן מזיק לגוףאז טרם ידענו כי שומן מזיק לגוף. . . . מאוד ושמןמאוד ושמןמאוד ושמןמאוד ושמן

אכלנו ארוחת בוקר כל יום אכלנו ארוחת בוקר כל יום אכלנו ארוחת בוקר כל יום אכלנו ארוחת בוקר כל יום . . . . הטעימה ביותרהטעימה ביותרהטעימה ביותרהטעימה ביותר, , , , לי לשתות משכבת החלב העליונהלי לשתות משכבת החלב העליונהלי לשתות משכבת החלב העליונהלי לשתות משכבת החלב העליונה

        . . . . חמאה והכל ללא הגבלהחמאה והכל ללא הגבלהחמאה והכל ללא הגבלהחמאה והכל ללא הגבלהעם עם עם עם ) ) ) ) חזירחזירחזירחזיר(((( ביצים ובייקון  ביצים ובייקון  ביצים ובייקון  ביצים ובייקון ------------: : : : במטבח אצל הטבחית במטבח אצל הטבחית במטבח אצל הטבחית במטבח אצל הטבחית 

        . . . . בוודאי מצב זה היה אידיאלי בשבילי אחרי הצמצום הדל אליו התרגלתי בגרמניהבוודאי מצב זה היה אידיאלי בשבילי אחרי הצמצום הדל אליו התרגלתי בגרמניהבוודאי מצב זה היה אידיאלי בשבילי אחרי הצמצום הדל אליו התרגלתי בגרמניהבוודאי מצב זה היה אידיאלי בשבילי אחרי הצמצום הדל אליו התרגלתי בגרמניה

 ומנעה מאתנו  ומנעה מאתנו  ומנעה מאתנו  ומנעה מאתנו 1939193919391939 בספטמבר  בספטמבר  בספטמבר  בספטמבר ----2222המלחמה פרצה בהמלחמה פרצה בהמלחמה פרצה בהמלחמה פרצה ב, , , , כאן היינו רק מספר חודשיםכאן היינו רק מספר חודשיםכאן היינו רק מספר חודשיםכאן היינו רק מספר חודשים

        ....מחייהמחייהמחייהמחייה----לשלוח להורים היקרים ולאמו של הרברט מצרכילשלוח להורים היקרים ולאמו של הרברט מצרכילשלוח להורים היקרים ולאמו של הרברט מצרכילשלוח להורים היקרים ולאמו של הרברט מצרכי

        . . . . אביכם היה קיבוצניק ורצה ליהנות מחיים משותפיםאביכם היה קיבוצניק ורצה ליהנות מחיים משותפיםאביכם היה קיבוצניק ורצה ליהנות מחיים משותפיםאביכם היה קיבוצניק ורצה ליהנות מחיים משותפים

        .... חברים חברים חברים חברים40404040ועברנו ללונדון עם עוד ועברנו ללונדון עם עוד ועברנו ללונדון עם עוד ועברנו ללונדון עם עוד " " " " גפושיירגפושיירגפושיירגפושייר""""אז עזבנו את אז עזבנו את אז עזבנו את אז עזבנו את 

הבחורים הבחורים הבחורים הבחורים . . . .  בית גדול ששימש פעם כפנסיון בית גדול ששימש פעם כפנסיון בית גדול ששימש פעם כפנסיון בית גדול ששימש פעם כפנסיוןWest & Laneבלונדון היה ברחוב בלונדון היה ברחוב בלונדון היה ברחוב בלונדון היה ברחוב 

. . . . עבדתי כמובן במטבח יחד עם הלה ודוריתעבדתי כמובן במטבח יחד עם הלה ודוריתעבדתי כמובן במטבח יחד עם הלה ודוריתעבדתי כמובן במטבח יחד עם הלה ודורית. . . . עבדו בקטיפת פרחים והבחורות בביתעבדו בקטיפת פרחים והבחורות בביתעבדו בקטיפת פרחים והבחורות בביתעבדו בקטיפת פרחים והבחורות בבית

. . . . רנביםרנביםרנביםרנביםבתקופה זו אכלנו הרבה אבתקופה זו אכלנו הרבה אבתקופה זו אכלנו הרבה אבתקופה זו אכלנו הרבה א. . . . ''''כביסה הטלאה וכוכביסה הטלאה וכוכביסה הטלאה וכוכביסה הטלאה וכו, , , , האחרות עבדו בניקיון הביתהאחרות עבדו בניקיון הביתהאחרות עבדו בניקיון הביתהאחרות עבדו בניקיון הבית

יצא פעם כי לא ידעתי יצא פעם כי לא ידעתי יצא פעם כי לא ידעתי יצא פעם כי לא ידעתי . . . . אינני אוכלת ארנבאינני אוכלת ארנבאינני אוכלת ארנבאינני אוכלת ארנב: : : : אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי, , , , בפעם הראשונה ששמעתי זאתבפעם הראשונה ששמעתי זאתבפעם הראשונה ששמעתי זאתבפעם הראשונה ששמעתי זאת

        !!!!התברר כי זה היה בשר ארנבהתברר כי זה היה בשר ארנבהתברר כי זה היה בשר ארנבהתברר כי זה היה בשר ארנב. . . . מה בישלו והבשר היה לי טעים ומשובחמה בישלו והבשר היה לי טעים ומשובחמה בישלו והבשר היה לי טעים ומשובחמה בישלו והבשר היה לי טעים ומשובח
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כך שהינו כך שהינו כך שהינו כך שהינו . . . . לבצע את צעדי ההתחלהלבצע את צעדי ההתחלהלבצע את צעדי ההתחלהלבצע את צעדי ההתחלה, , , , אביכם ואניאביכם ואניאביכם ואניאביכם ואני, , , , בבל מקום הכשרה חדש יועדנובבל מקום הכשרה חדש יועדנובבל מקום הכשרה חדש יועדנובבל מקום הכשרה חדש יועדנו

, , , , שיירשיירשיירשייר----לנקסטרלנקסטרלנקסטרלנקסטר, , , , שיירשיירשיירשייר----וטוטוטוטווילקווילקווילקווילק, , , , שיירשיירשיירשייר----אוקספורדאוקספורדאוקספורדאוקספורד: : : : ביניהםביניהםביניהםביניהם. . . . באזורי אנגליה שוניםבאזורי אנגליה שוניםבאזורי אנגליה שוניםבאזורי אנגליה שונים

        ....ומאוחר יותר חזרה ללונדוןומאוחר יותר חזרה ללונדוןומאוחר יותר חזרה ללונדוןומאוחר יותר חזרה ללונדון, , , , שיירשיירשיירשייר----שייר וגלוסטרשייר וגלוסטרשייר וגלוסטרשייר וגלוסטר----דבוןדבוןדבוןדבון

        ....1942194219421942----1941194119411941כל זה קרה בשנים  כל זה קרה בשנים  כל זה קרה בשנים  כל זה קרה בשנים  

    ----""""מלחמת הבליץמלחמת הבליץמלחמת הבליץמלחמת הבליץ"""" שנקראה גם  שנקראה גם  שנקראה גם  שנקראה גם –––– היינו שוב במקום פרטי ואחרי המלחמה  היינו שוב במקום פרטי ואחרי המלחמה  היינו שוב במקום פרטי ואחרי המלחמה  היינו שוב במקום פרטי ואחרי המלחמה ––––    1943194319431943

 בתוך  בתוך  בתוך  בתוך 1943194319431943 בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר ----7777כך נולדה נעמי שלנו בכך נולדה נעמי שלנו בכך נולדה נעמי שלנו בכך נולדה נעמי שלנו ב! ! ! !  שנות נישואין ילד שנות נישואין ילד שנות נישואין ילד שנות נישואין ילד4444רצינו אחרי רצינו אחרי רצינו אחרי רצינו אחרי 

כפי שהרברט כפי שהרברט כפי שהרברט כפי שהרברט , , , , בלונדינית עם עיניים כחולותבלונדינית עם עיניים כחולותבלונדינית עם עיניים כחולותבלונדינית עם עיניים כחולות, , , ,  הייתה תינוקת זהב הייתה תינוקת זהב הייתה תינוקת זהב הייתה תינוקת זהבהיאהיאהיאהיא. . . . חורף מאוד קרחורף מאוד קרחורף מאוד קרחורף מאוד קר

החברים אשר גרו בקרבת דירתנו היו החברים אשר גרו בקרבת דירתנו היו החברים אשר גרו בקרבת דירתנו היו החברים אשר גרו בקרבת דירתנו היו . . . . היא הייתה אמורה להיות דומה לאמההיא הייתה אמורה להיות דומה לאמההיא הייתה אמורה להיות דומה לאמההיא הייתה אמורה להיות דומה לאמה. . . . רצהרצהרצהרצה

היא התפנקה היא התפנקה היא התפנקה היא התפנקה , , , ,  בהכשרה בהכשרה בהכשרה בהכשרההיחידההיחידההיחידההיחידה,  ,  ,  ,  הם הרימו את התינוקתהם הרימו את התינוקתהם הרימו את התינוקתהם הרימו את התינוקת! ! ! ! מבקרים מתלהביםמבקרים מתלהביםמבקרים מתלהביםמבקרים מתלהבים

        ....בידיים והבנות סרגו לה חליפות בכל הצבעיםבידיים והבנות סרגו לה חליפות בכל הצבעיםבידיים והבנות סרגו לה חליפות בכל הצבעיםבידיים והבנות סרגו לה חליפות בכל הצבעים

, , , , בה שלי וכבר בגרמניה למדה להיות מטפלת לילדיםבה שלי וכבר בגרמניה למדה להיות מטפלת לילדיםבה שלי וכבר בגרמניה למדה להיות מטפלת לילדיםבה שלי וכבר בגרמניה למדה להיות מטפלת לילדיםשכבר הייתה חברה טושכבר הייתה חברה טושכבר הייתה חברה טושכבר הייתה חברה טו, , , , הלההלההלההלה

        ....עזרה לי הרבה בטיפוליםעזרה לי הרבה בטיפוליםעזרה לי הרבה בטיפוליםעזרה לי הרבה בטיפולים

        

ליד ליד ליד ליד " " " " לידסלידסלידסלידס"""" שחיו קודם ב שחיו קודם ב שחיו קודם ב שחיו קודם בKayeבזמן זה באו גם משפחת בזמן זה באו גם משפחת בזמן זה באו גם משפחת בזמן זה באו גם משפחת . . . .  שנים שנים שנים שנים6666המלחמה נמשכה המלחמה נמשכה המלחמה נמשכה המלחמה נמשכה 

זו הייתה כמובן זו הייתה כמובן זו הייתה כמובן זו הייתה כמובן . . . . לונדון וכך ביקרו אותנו לעיתים קרובות וגם אנחנו ביקרנו אותםלונדון וכך ביקרו אותנו לעיתים קרובות וגם אנחנו ביקרנו אותםלונדון וכך ביקרו אותנו לעיתים קרובות וגם אנחנו ביקרנו אותםלונדון וכך ביקרו אותנו לעיתים קרובות וגם אנחנו ביקרנו אותם

 נישאו רק לפני מעט זמן ובאו  נישאו רק לפני מעט זמן ובאו  נישאו רק לפני מעט זמן ובאו  נישאו רק לפני מעט זמן ובאו בלה והרמןבלה והרמןבלה והרמןבלה והרמן!!). !!). !!). !!). חוץ ממלחמת הבליץחוץ ממלחמת הבליץחוץ ממלחמת הבליץחוץ ממלחמת הבליץ((((תקופה נעימה תקופה נעימה תקופה נעימה תקופה נעימה 

        ....הרבה אלינו לביקורהרבה אלינו לביקורהרבה אלינו לביקורהרבה אלינו לביקור

 קיבלנו את  קיבלנו את  קיבלנו את  קיבלנו את 1945194519451945דודה דורה ודוד אלברט היו מאוד נחמדים אלינו וכשסוף סוף עד דודה דורה ודוד אלברט היו מאוד נחמדים אלינו וכשסוף סוף עד דודה דורה ודוד אלברט היו מאוד נחמדים אלינו וכשסוף סוף עד דודה דורה ודוד אלברט היו מאוד נחמדים אלינו וכשסוף סוף עד 

. . . . היינו אצלם כמה ימים כדי לסדר את עניינינוהיינו אצלם כמה ימים כדי לסדר את עניינינוהיינו אצלם כמה ימים כדי לסדר את עניינינוהיינו אצלם כמה ימים כדי לסדר את עניינינו, , , , ))))להגר לפלסטינה לשעברלהגר לפלסטינה לשעברלהגר לפלסטינה לשעברלהגר לפלסטינה לשעבר((((האישור האישור האישור האישור 

בן היה בן היה בן היה בן היה הייתה בורחת כשהחלהייתה בורחת כשהחלהייתה בורחת כשהחלהייתה בורחת כשהחל) ) ) ) אז בת שנה וחציאז בת שנה וחציאז בת שנה וחציאז בת שנה וחצי((((דודה ספרה לי באיזו זריזות נעמי דודה ספרה לי באיזו זריזות נעמי דודה ספרה לי באיזו זריזות נעמי דודה ספרה לי באיזו זריזות נעמי 

נעמי הייתה רצה כאלו נרדפת והיה קשה נעמי הייתה רצה כאלו נרדפת והיה קשה נעמי הייתה רצה כאלו נרדפת והיה קשה נעמי הייתה רצה כאלו נרדפת והיה קשה , , , , פותח את הדלת כדי לספק את החלבפותח את הדלת כדי לספק את החלבפותח את הדלת כדי לספק את החלבפותח את הדלת כדי לספק את החלב

היא גרמה היא גרמה היא גרמה היא גרמה , , , , כך דודה סיפרהכך דודה סיפרהכך דודה סיפרהכך דודה סיפרה, , , , גם בגינתה של הדודהגם בגינתה של הדודהגם בגינתה של הדודהגם בגינתה של הדודה. . . . מאוד להחזיר אותה הביתהמאוד להחזיר אותה הביתהמאוד להחזיר אותה הביתהמאוד להחזיר אותה הביתה
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עקרה פרחים מן הערוגות ועשתה עוד הרבה דברים שילד בגיל זה עקרה פרחים מן הערוגות ועשתה עוד הרבה דברים שילד בגיל זה עקרה פרחים מן הערוגות ועשתה עוד הרבה דברים שילד בגיל זה עקרה פרחים מן הערוגות ועשתה עוד הרבה דברים שילד בגיל זה , , , , לנזקים רביםלנזקים רביםלנזקים רביםלנזקים רבים

        ....אינו מבין במיוחדאינו מבין במיוחדאינו מבין במיוחדאינו מבין במיוחד

פתאום פתאום פתאום פתאום . . . . ישנה בסלון בעת שישבנו בחדר האוכלישנה בסלון בעת שישבנו בחדר האוכלישנה בסלון בעת שישבנו בחדר האוכלישנה בסלון בעת שישבנו בחדר האוכלהשארנו אותה השארנו אותה השארנו אותה השארנו אותה , , , , כך מספריםכך מספריםכך מספריםכך מספרים, , , , פעםפעםפעםפעם

        !!!!נפתחה הדלת ונעמי הגיעה עם קערת קריסטל לחדר האוכלנפתחה הדלת ונעמי הגיעה עם קערת קריסטל לחדר האוכלנפתחה הדלת ונעמי הגיעה עם קערת קריסטל לחדר האוכלנפתחה הדלת ונעמי הגיעה עם קערת קריסטל לחדר האוכל

        !!!!הדודה הרימה צעקה וכולנו התחלנו לצחוקהדודה הרימה צעקה וכולנו התחלנו לצחוקהדודה הרימה צעקה וכולנו התחלנו לצחוקהדודה הרימה צעקה וכולנו התחלנו לצחוק

        

 הגענו  הגענו  הגענו  הגענו Mataroa---- ימי הפלגה על אוניית ה ימי הפלגה על אוניית ה ימי הפלגה על אוניית ה ימי הפלגה על אוניית ה12121212אחרי אחרי אחרי אחרי . . . .  הגענו לנמל חיפה הגענו לנמל חיפה הגענו לנמל חיפה הגענו לנמל חיפה1945194519451945ביוני ביוני ביוני ביוני 

 אהבו מאוד את  אהבו מאוד את  אהבו מאוד את  אהבו מאוד את כל המפליגיםכל המפליגיםכל המפליגיםכל המפליגים. . . . ההפלגה הייתה בזמנים אלו מאוד מגוונתההפלגה הייתה בזמנים אלו מאוד מגוונתההפלגה הייתה בזמנים אלו מאוד מגוונתההפלגה הייתה בזמנים אלו מאוד מגוונת. . . . לחיפהלחיפהלחיפהלחיפה

    הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשוניםקיבלנו את הפליטים קיבלנו את הפליטים קיבלנו את הפליטים קיבלנו את הפליטים , , , , כשהגענו לטרייסטהכשהגענו לטרייסטהכשהגענו לטרייסטהכשהגענו לטרייסטה. . . . נעמי וכל אחד טיפל בהנעמי וכל אחד טיפל בהנעמי וכל אחד טיפל בהנעמי וכל אחד טיפל בה

בחיים לא אשכח איזו חוויה בחיים לא אשכח איזו חוויה בחיים לא אשכח איזו חוויה בחיים לא אשכח איזו חוויה . . . . ממחנות הריכוז שבאו באוניה בליווי שליחים מהארץממחנות הריכוז שבאו באוניה בליווי שליחים מהארץממחנות הריכוז שבאו באוניה בליווי שליחים מהארץממחנות הריכוז שבאו באוניה בליווי שליחים מהארץ

מתוך פחד מתוך פחד מתוך פחד מתוך פחד , , , , עם לחם מתחת לזרועותעם לחם מתחת לזרועותעם לחם מתחת לזרועותעם לחם מתחת לזרועות, , , , האנשים נראו כולם נפחדיםהאנשים נראו כולם נפחדיםהאנשים נראו כולם נפחדיםהאנשים נראו כולם נפחדים. . . . איומה זו הייתהאיומה זו הייתהאיומה זו הייתהאיומה זו הייתה

        .... אוכסנו במחלקה נפרדת מתוך חשש למחלות אוכסנו במחלקה נפרדת מתוך חשש למחלות אוכסנו במחלקה נפרדת מתוך חשש למחלות אוכסנו במחלקה נפרדת מתוך חשש למחלותכמובן הםכמובן הםכמובן הםכמובן הם. . . . שהם לא יקבלו אוכל יותרשהם לא יקבלו אוכל יותרשהם לא יקבלו אוכל יותרשהם לא יקבלו אוכל יותר

הוא לבש אז מכנסיים קצרים ונשא תיק הוא לבש אז מכנסיים קצרים ונשא תיק הוא לבש אז מכנסיים קצרים ונשא תיק הוא לבש אז מכנסיים קצרים ונשא תיק . . . . בנמל חיפה פגשנו את מקס שחיכה לנובנמל חיפה פגשנו את מקס שחיכה לנובנמל חיפה פגשנו את מקס שחיכה לנובנמל חיפה פגשנו את מקס שחיכה לנו

        !!!! שנה הייתה מזעזעת שנה הייתה מזעזעת שנה הייתה מזעזעת שנה הייתה מזעזעת----12121212ההתראה לאחר כההתראה לאחר כההתראה לאחר כההתראה לאחר כ. . . . מתחת לידמתחת לידמתחת לידמתחת ליד

. . . .  יום בעתלית יום בעתלית יום בעתלית יום בעתלית14141414 של  של  של  של להסגרלהסגרלהסגרלהסגרהביאו אותנו קודם הביאו אותנו קודם הביאו אותנו קודם הביאו אותנו קודם . . . . לא ניתן לנו ללכת מיד עמו ליגורלא ניתן לנו ללכת מיד עמו ליגורלא ניתן לנו ללכת מיד עמו ליגורלא ניתן לנו ללכת מיד עמו ליגור

היא קיבלה היא קיבלה היא קיבלה היא קיבלה . . . . עמי חלתה בפעם הראשונה בחייהעמי חלתה בפעם הראשונה בחייהעמי חלתה בפעם הראשונה בחייהעמי חלתה בפעם הראשונה בחייהננננ. . . . תנאי הדיור היו שם מאוד לקוייםתנאי הדיור היו שם מאוד לקוייםתנאי הדיור היו שם מאוד לקוייםתנאי הדיור היו שם מאוד לקויים

        ....שלשול ועוד תופעות לוואי בלתי נעימותשלשול ועוד תופעות לוואי בלתי נעימותשלשול ועוד תופעות לוואי בלתי נעימותשלשול ועוד תופעות לוואי בלתי נעימות

. . . . באו לקחת אותנובאו לקחת אותנובאו לקחת אותנובאו לקחת אותנו) ) ) ) 5555אז בת אז בת אז בת אז בת ((((מרים ויעל מרים ויעל מרים ויעל מרים ויעל , , , , מקסמקסמקסמקס. . . .  ליגור ליגור ליגור ליגורסוף סוףסוף סוףסוף סוףסוף סוף יום הגענו  יום הגענו  יום הגענו  יום הגענו 14141414אחרי אחרי אחרי אחרי 

להם היה חדר בבית של אבן כי מרים הייתה להם היה חדר בבית של אבן כי מרים הייתה להם היה חדר בבית של אבן כי מרים הייתה להם היה חדר בבית של אבן כי מרים הייתה , , , , תחילה גרנו עם מקס ומרים בחדרתחילה גרנו עם מקס ומרים בחדרתחילה גרנו עם מקס ומרים בחדרתחילה גרנו עם מקס ומרים בחדר

        ....מקס גר עם חבר בחדר אחרמקס גר עם חבר בחדר אחרמקס גר עם חבר בחדר אחרמקס גר עם חבר בחדר אחר. . . . נחשבת לחולהנחשבת לחולהנחשבת לחולהנחשבת לחולה

 רק אחרי הגעתנו ליגור נודע לנו כי הורינו היקרים ודורה נמנו בין היהודים  רק אחרי הגעתנו ליגור נודע לנו כי הורינו היקרים ודורה נמנו בין היהודים  רק אחרי הגעתנו ליגור נודע לנו כי הורינו היקרים ודורה נמנו בין היהודים  רק אחרי הגעתנו ליגור נודע לנו כי הורינו היקרים ודורה נמנו בין היהודים ****

הוא היה בן דוד שלנו עמו היא הוא היה בן דוד שלנו עמו היא הוא היה בן דוד שלנו עמו היא הוא היה בן דוד שלנו עמו היא ((((ליאון ליאון ליאון ליאון , , , , בעלה של דורהבעלה של דורהבעלה של דורהבעלה של דורה. . . . שהובאו למחנות ריכוזשהובאו למחנות ריכוזשהובאו למחנות ריכוזשהובאו למחנות ריכוז

הוא שוחרר הוא שוחרר הוא שוחרר הוא שוחרר . . . . נשאר בחיים כי הוא הועבר למחנה אחר בדכאונשאר בחיים כי הוא הועבר למחנה אחר בדכאונשאר בחיים כי הוא הועבר למחנה אחר בדכאונשאר בחיים כי הוא הועבר למחנה אחר בדכאו) ) ) ) התחתנה מאוחר יותרהתחתנה מאוחר יותרהתחתנה מאוחר יותרהתחתנה מאוחר יותר
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פר פרטים על ההתרחשויות פר פרטים על ההתרחשויות פר פרטים על ההתרחשויות פר פרטים על ההתרחשויות בסוף המלחמה על ידי האמריקנים וכך נודעו לנו מסבסוף המלחמה על ידי האמריקנים וכך נודעו לנו מסבסוף המלחמה על ידי האמריקנים וכך נודעו לנו מסבסוף המלחמה על ידי האמריקנים וכך נודעו לנו מס

דורה יחד עם ההורים הובאו לטרבלינקה שם היא נהרגה דורה יחד עם ההורים הובאו לטרבלינקה שם היא נהרגה דורה יחד עם ההורים הובאו לטרבלינקה שם היא נהרגה דורה יחד עם ההורים הובאו לטרבלינקה שם היא נהרגה . . . . האיומות שקרו במחנותהאיומות שקרו במחנותהאיומות שקרו במחנותהאיומות שקרו במחנות

        .      .      .      .      1942194219421942כל זה קרה באוגוסט כל זה קרה באוגוסט כל זה קרה באוגוסט כל זה קרה באוגוסט . . . . באכזריותבאכזריותבאכזריותבאכזריות

        

שירותים עוד שירותים עוד שירותים עוד שירותים עוד , , , , מים לא היו בקרבהמים לא היו בקרבהמים לא היו בקרבהמים לא היו בקרבה. . . . תנאי הדיור בתקופה הזו היו מאוד פרימיטיבייםתנאי הדיור בתקופה הזו היו מאוד פרימיטיבייםתנאי הדיור בתקופה הזו היו מאוד פרימיטיבייםתנאי הדיור בתקופה הזו היו מאוד פרימיטיביים

. . . . ו חדר משלנו בצריף ו חדר משלנו בצריף ו חדר משלנו בצריף ו חדר משלנו בצריף כך גרנו שלושה בחדר זה עד שבסוף קיבלנכך גרנו שלושה בחדר זה עד שבסוף קיבלנכך גרנו שלושה בחדר זה עד שבסוף קיבלנכך גרנו שלושה בחדר זה עד שבסוף קיבלנ. . . . יותר רחוקיםיותר רחוקיםיותר רחוקיםיותר רחוקים

הכי הכי הכי הכי . . . . הילדים חיו כל היום וגם בלילה בבית הילדיםהילדים חיו כל היום וגם בלילה בבית הילדיםהילדים חיו כל היום וגם בלילה בבית הילדיםהילדים חיו כל היום וגם בלילה בבית הילדים. . . .  דיירים דיירים דיירים דיירים6666בצריף מסוג זה היו בצריף מסוג זה היו בצריף מסוג זה היו בצריף מסוג זה היו 

שמענו אותה בוכה יום ולילה כי שמענו אותה בוכה יום ולילה כי שמענו אותה בוכה יום ולילה כי שמענו אותה בוכה יום ולילה כי . . . . קשה בשבילי היה להביא את נעמי לבית הילדיםקשה בשבילי היה להביא את נעמי לבית הילדיםקשה בשבילי היה להביא את נעמי לבית הילדיםקשה בשבילי היה להביא את נעמי לבית הילדים

        ....בית הילדים היה בקרבתנובית הילדים היה בקרבתנובית הילדים היה בקרבתנובית הילדים היה בקרבתנו

, , , , ודודודודאביכם שובץ ברפת בתנאים קשים מאאביכם שובץ ברפת בתנאים קשים מאאביכם שובץ ברפת בתנאים קשים מאאביכם שובץ ברפת בתנאים קשים מא. . . . אביכם ואני התחלנו את עבודתנואביכם ואני התחלנו את עבודתנואביכם ואני התחלנו את עבודתנואביכם ואני התחלנו את עבודתנו, , , , לבסוףלבסוףלבסוףלבסוף

. . . . בהתחלה טרם הייתה מכונת חליבה ומיכלי החלב היו מברזל וקשה היה להעבירםבהתחלה טרם הייתה מכונת חליבה ומיכלי החלב היו מברזל וקשה היה להעבירםבהתחלה טרם הייתה מכונת חליבה ומיכלי החלב היו מברזל וקשה היה להעבירםבהתחלה טרם הייתה מכונת חליבה ומיכלי החלב היו מברזל וקשה היה להעבירם

ובהתאם נבנתה רפת מודרנית יותר ובהתאם נבנתה רפת מודרנית יותר ובהתאם נבנתה רפת מודרנית יותר ובהתאם נבנתה רפת מודרנית יותר , , , , הראשונההראשונההראשונההראשונהאחרי זמן מה הגיעה מכונת החליבה אחרי זמן מה הגיעה מכונת החליבה אחרי זמן מה הגיעה מכונת החליבה אחרי זמן מה הגיעה מכונת החליבה 

 בלילה השומר היה מעיר את אביכם  בלילה השומר היה מעיר את אביכם  בלילה השומר היה מעיר את אביכם  בלילה השומר היה מעיר את אביכם 3333בשעה בשעה בשעה בשעה . . . . והיה יותר קל לסבול את העבודהוהיה יותר קל לסבול את העבודהוהיה יותר קל לסבול את העבודהוהיה יותר קל לסבול את העבודה

        . . . . לעבודה וכמובן הוא התעורר כמו כל פעםלעבודה וכמובן הוא התעורר כמו כל פעםלעבודה וכמובן הוא התעורר כמו כל פעםלעבודה וכמובן הוא התעורר כמו כל פעם

מאוחר יותר מאוחר יותר מאוחר יותר מאוחר יותר . . . . ה להגיע בקיץ לצריף בשיא החום ולנוח אחרי העבודהה להגיע בקיץ לצריף בשיא החום ולנוח אחרי העבודהה להגיע בקיץ לצריף בשיא החום ולנוח אחרי העבודהה להגיע בקיץ לצריף בשיא החום ולנוח אחרי העבודהלא קל הילא קל הילא קל הילא קל הי

        . . . . קיבלנו גם מאווררקיבלנו גם מאווררקיבלנו גם מאווררקיבלנו גם מאוורר

העבודה הייתה גם לי מאוד קשה העבודה הייתה גם לי מאוד קשה העבודה הייתה גם לי מאוד קשה העבודה הייתה גם לי מאוד קשה . . . . בהתחלה עבדתי בגן הירק עם עוד כמה נשיםבהתחלה עבדתי בגן הירק עם עוד כמה נשיםבהתחלה עבדתי בגן הירק עם עוד כמה נשיםבהתחלה עבדתי בגן הירק עם עוד כמה נשים

או בבית או בבית או בבית או בבית ) ) ) ) מטבח דיאטטימטבח דיאטטימטבח דיאטטימטבח דיאטטי((((בחורף שובצתי במטבח בחורף שובצתי במטבח בחורף שובצתי במטבח בחורף שובצתי במטבח . . . . במיוחד בשמש בחום הלוהטבמיוחד בשמש בחום הלוהטבמיוחד בשמש בחום הלוהטבמיוחד בשמש בחום הלוהט

        ....הילדיםהילדיםהילדיםהילדים

ה שפיר עם אישה מבוגרת יותר ושני ה שפיר עם אישה מבוגרת יותר ושני ה שפיר עם אישה מבוגרת יותר ושני ה שפיר עם אישה מבוגרת יותר ושני לאחר זמן מה ניתנה לי הברירה לעבוד במחנלאחר זמן מה ניתנה לי הברירה לעבוד במחנלאחר זמן מה ניתנה לי הברירה לעבוד במחנלאחר זמן מה ניתנה לי הברירה לעבוד במחנ

גם עבודה זו הייתה קשה מדי בשבילי כי לא גם עבודה זו הייתה קשה מדי בשבילי כי לא גם עבודה זו הייתה קשה מדי בשבילי כי לא גם עבודה זו הייתה קשה מדי בשבילי כי לא !. !. !. !. דבר שהערכתי הרבה מאודדבר שהערכתי הרבה מאודדבר שהערכתי הרבה מאודדבר שהערכתי הרבה מאוד, , , , גבריםגבריםגבריםגברים

בימי גשם נתנו לי לעבוד עם הילדים ופעם בימי גשם נתנו לי לעבוד עם הילדים ופעם בימי גשם נתנו לי לעבוד עם הילדים ופעם בימי גשם נתנו לי לעבוד עם הילדים ופעם . . . . הייתי מסוגלת לסבול את ימי החוםהייתי מסוגלת לסבול את ימי החוםהייתי מסוגלת לסבול את ימי החוםהייתי מסוגלת לסבול את ימי החום

 שנים  שנים  שנים  שנים 10101010הייתה לי הזדמנות טובה לעבוד עם תינוקות בהם טיפלתי אחר כך במשך הייתה לי הזדמנות טובה לעבוד עם תינוקות בהם טיפלתי אחר כך במשך הייתה לי הזדמנות טובה לעבוד עם תינוקות בהם טיפלתי אחר כך במשך הייתה לי הזדמנות טובה לעבוד עם תינוקות בהם טיפלתי אחר כך במשך 
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. . . .  בנות ורק בן אחד בנות ורק בן אחד בנות ורק בן אחד בנות ורק בן אחד11111111היו בה היו בה היו בה היו בה . . . . אהבתי מאוד את הקבוצה הזואהבתי מאוד את הקבוצה הזואהבתי מאוד את הקבוצה הזואהבתי מאוד את הקבוצה הזו. . . . ה דה דה דה דעד שנכנסו לכיתעד שנכנסו לכיתעד שנכנסו לכיתעד שנכנסו לכית

        ....חלמתי להיות עמם עד סוף זמן בית הספרחלמתי להיות עמם עד סוף זמן בית הספרחלמתי להיות עמם עד סוף זמן בית הספרחלמתי להיות עמם עד סוף זמן בית הספר

 נבחרתי למחסנאית דרך הצבעה ולצערי לא יכולתי להגשים את התוכנית  נבחרתי למחסנאית דרך הצבעה ולצערי לא יכולתי להגשים את התוכנית  נבחרתי למחסנאית דרך הצבעה ולצערי לא יכולתי להגשים את התוכנית  נבחרתי למחסנאית דרך הצבעה ולצערי לא יכולתי להגשים את התוכנית ----1967196719671967בבבב

        ....אז היה כבר מחסן בגדים בצריף בו החום שלט בקיץ והגשם חדר בחורףאז היה כבר מחסן בגדים בצריף בו החום שלט בקיץ והגשם חדר בחורףאז היה כבר מחסן בגדים בצריף בו החום שלט בקיץ והגשם חדר בחורףאז היה כבר מחסן בגדים בצריף בו החום שלט בקיץ והגשם חדר בחורף. . . . שלישלישלישלי

ס שיהיה גם מספיק גדול כדי לקבל גם את הילדים ס שיהיה גם מספיק גדול כדי לקבל גם את הילדים ס שיהיה גם מספיק גדול כדי לקבל גם את הילדים ס שיהיה גם מספיק גדול כדי לקבל גם את הילדים בזמן זה הוחלט להקים קומפלקבזמן זה הוחלט להקים קומפלקבזמן זה הוחלט להקים קומפלקבזמן זה הוחלט להקים קומפלק

בהתחלה החברים עברו למחסן החדש בהתחלה החברים עברו למחסן החדש בהתחלה החברים עברו למחסן החדש בהתחלה החברים עברו למחסן החדש . . . . הבניה נמשכה בערך שנתייםהבניה נמשכה בערך שנתייםהבניה נמשכה בערך שנתייםהבניה נמשכה בערך שנתיים. . . . בכל גילבכל גילבכל גילבכל גיל

        ".".".".חברחברחברחבר""""לללל" " " " חינוךחינוךחינוךחינוך""""ומאוחר יותר גם מומאוחר יותר גם מומאוחר יותר גם מומאוחר יותר גם מ

בהתחלה המערכת הייתה כזו בהתחלה המערכת הייתה כזו בהתחלה המערכת הייתה כזו בהתחלה המערכת הייתה כזו . . . . הצוות עמו עבדתי עשה הרבה שינויים לחבריםהצוות עמו עבדתי עשה הרבה שינויים לחבריםהצוות עמו עבדתי עשה הרבה שינויים לחבריםהצוות עמו עבדתי עשה הרבה שינויים לחברים

קד על תקציבו והוא קד על תקציבו והוא קד על תקציבו והוא קד על תקציבו והוא היום החבר פוהיום החבר פוהיום החבר פוהיום החבר פו. . . . אלא מרכזת המחסןאלא מרכזת המחסןאלא מרכזת המחסןאלא מרכזת המחסן, , , , שהחבר לא שלט בתקציבושהחבר לא שלט בתקציבושהחבר לא שלט בתקציבושהחבר לא שלט בתקציבו

        . . . . יכול לקנות את מה שהוא רוצהיכול לקנות את מה שהוא רוצהיכול לקנות את מה שהוא רוצהיכול לקנות את מה שהוא רוצה

        

 נרדפנו ביגור על ידי חיילים  נרדפנו ביגור על ידי חיילים  נרדפנו ביגור על ידי חיילים  נרדפנו ביגור על ידי חיילים  ביוני ביוני ביוני ביוני----29292929בבבב, , , , 1946194619461946עכשיו אני רוצה לחזור לשנת עכשיו אני רוצה לחזור לשנת עכשיו אני רוצה לחזור לשנת עכשיו אני רוצה לחזור לשנת 

פלסטינה הייתה עדיין בשלטון הבריטים והערבים התגוננו נגד העלייה פלסטינה הייתה עדיין בשלטון הבריטים והערבים התגוננו נגד העלייה פלסטינה הייתה עדיין בשלטון הבריטים והערבים התגוננו נגד העלייה פלסטינה הייתה עדיין בשלטון הבריטים והערבים התגוננו נגד העלייה . . . . בריטייםבריטייםבריטייםבריטיים

        . . . . החדשה והחזקת נשק אפשריתהחדשה והחזקת נשק אפשריתהחדשה והחזקת נשק אפשריתהחדשה והחזקת נשק אפשרית

החשודים ביותר החשודים ביותר החשודים ביותר החשודים ביותר , , , ,  וכמה מהם וכמה מהם וכמה מהם וכמה מהםפיחפיחפיחפיחברברברברכך חברינו נעצרו והועברו רוב הזמן למעצר כך חברינו נעצרו והועברו רוב הזמן למעצר כך חברינו נעצרו והועברו רוב הזמן למעצר כך חברינו נעצרו והועברו רוב הזמן למעצר 

רק רק רק רק . . . . תקופה זו הייתה מאוד קשה לנו כי היינו לגמרי ללא גבריםתקופה זו הייתה מאוד קשה לנו כי היינו לגמרי ללא גבריםתקופה זו הייתה מאוד קשה לנו כי היינו לגמרי ללא גבריםתקופה זו הייתה מאוד קשה לנו כי היינו לגמרי ללא גברים. . . . בלטרוןבלטרוןבלטרוןבלטרון) ) ) ) בעיניהםבעיניהםבעיניהםבעיניהם((((

כמובן הם מצאו נשק במקומות שונים כמובן הם מצאו נשק במקומות שונים כמובן הם מצאו נשק במקומות שונים כמובן הם מצאו נשק במקומות שונים ! ! ! ! מזל שאלה היו בריטים ולא עם אחר כלשהומזל שאלה היו בריטים ולא עם אחר כלשהומזל שאלה היו בריטים ולא עם אחר כלשהומזל שאלה היו בריטים ולא עם אחר כלשהו

        . . . . בבתי הילדיםבבתי הילדיםבבתי הילדיםבבתי הילדים

ראיתי אותם באים ראיתי אותם באים ראיתי אותם באים ראיתי אותם באים . . . . פעם באה קבוצת חיילים עד לבית הילדים בו גם אני עבדתיפעם באה קבוצת חיילים עד לבית הילדים בו גם אני עבדתיפעם באה קבוצת חיילים עד לבית הילדים בו גם אני עבדתיפעם באה קבוצת חיילים עד לבית הילדים בו גם אני עבדתי

" " " " ''''סטופסטופסטופסטופ""""נחפזתי לרדת את המדריגות וצעקתי נחפזתי לרדת את המדריגות וצעקתי נחפזתי לרדת את המדריגות וצעקתי נחפזתי לרדת את המדריגות וצעקתי ; ; ; ; שורת חיילים עם קצינםשורת חיילים עם קצינםשורת חיילים עם קצינםשורת חיילים עם קצינם, , , , מלמעלהמלמעלהמלמעלהמלמעלה

אינני יכולה להאמין אינני יכולה להאמין אינני יכולה להאמין אינני יכולה להאמין ) ) ) ) באנגליתבאנגליתבאנגליתבאנגלית: (: (: (: (אמתי לואמתי לואמתי לואמתי לו. . . . הקצין הופתע מהאנגלית השוטפת שליהקצין הופתע מהאנגלית השוטפת שליהקצין הופתע מהאנגלית השוטפת שליהקצין הופתע מהאנגלית השוטפת שלי

        ????!!!!כי תלכו להפריע לאימהות מניקות או לתינוקות ישניםכי תלכו להפריע לאימהות מניקות או לתינוקות ישניםכי תלכו להפריע לאימהות מניקות או לתינוקות ישניםכי תלכו להפריע לאימהות מניקות או לתינוקות ישנים
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ו ובבית ו ובבית ו ובבית ו ובבית הוא אסף את חייליהוא אסף את חייליהוא אסף את חייליהוא אסף את חיילי! ! ! ! לי גם נולד תינוק בביתלי גם נולד תינוק בביתלי גם נולד תינוק בביתלי גם נולד תינוק בבית: : : : הקצין התחיל לבכות וענה ליהקצין התחיל לבכות וענה ליהקצין התחיל לבכות וענה ליהקצין התחיל לבכות וענה לי

        ....בעוד שבכל הבתים האחרים נגרם הרבה נזקבעוד שבכל הבתים האחרים נגרם הרבה נזקבעוד שבכל הבתים האחרים נגרם הרבה נזקבעוד שבכל הבתים האחרים נגרם הרבה נזק, , , , זה שום דבר לא נהרסזה שום דבר לא נהרסזה שום דבר לא נהרסזה שום דבר לא נהרס

מחיפה הגיעה הרבה עזרה כדי לשפץ את הבתים מחיפה הגיעה הרבה עזרה כדי לשפץ את הבתים מחיפה הגיעה הרבה עזרה כדי לשפץ את הבתים מחיפה הגיעה הרבה עזרה כדי לשפץ את הבתים . . . .  יום חזרו גברינו הביתה יום חזרו גברינו הביתה יום חזרו גברינו הביתה יום חזרו גברינו הביתה14141414לאחר לאחר לאחר לאחר 

        . . . . שנהרסו כולל חדר האוכלשנהרסו כולל חדר האוכלשנהרסו כולל חדר האוכלשנהרסו כולל חדר האוכל

צמי שלנו היקר היה צמי שלנו היקר היה צמי שלנו היקר היה צמי שלנו היקר היה , , , , נשים רבות ביגור היו מאוחר יותר בהריון וביניהן גם אנינשים רבות ביגור היו מאוחר יותר בהריון וביניהן גם אנינשים רבות ביגור היו מאוחר יותר בהריון וביניהן גם אנינשים רבות ביגור היו מאוחר יותר בהריון וביניהן גם אני

        …בדרךבדרךבדרךבדרך

נעמי הייתה נעמי הייתה נעמי הייתה נעמי הייתה . . . . הוא היה תינוק נפלא ונתן לכולנו הרבה שמחההוא היה תינוק נפלא ונתן לכולנו הרבה שמחההוא היה תינוק נפלא ונתן לכולנו הרבה שמחההוא היה תינוק נפלא ונתן לכולנו הרבה שמחה. . . . צמיצמיצמיצמי נולד  נולד  נולד  נולד ----1947194719471947בבבב

מאוחר יותר היא התאכזבה הרבה ממנו כי הוא בדיוק מאוחר יותר היא התאכזבה הרבה ממנו כי הוא בדיוק מאוחר יותר היא התאכזבה הרבה ממנו כי הוא בדיוק מאוחר יותר היא התאכזבה הרבה ממנו כי הוא בדיוק . . . . במיוחד גאה באחיה הקטןבמיוחד גאה באחיה הקטןבמיוחד גאה באחיה הקטןבמיוחד גאה באחיה הקטן

לזה הוא לזה הוא לזה הוא לזה הוא , , , , לשים אותו בעגלת הבובות שלהלשים אותו בעגלת הבובות שלהלשים אותו בעגלת הבובות שלהלשים אותו בעגלת הבובות שלה. . . . לא רצה לעשות את מה שהיא דרשהלא רצה לעשות את מה שהיא דרשהלא רצה לעשות את מה שהיא דרשהלא רצה לעשות את מה שהיא דרשה

        ....מדימדימדימדי" " " " עבהעבהעבהעבה""""היה היה היה היה 

מה הוא רצה וגרם מה הוא רצה וגרם מה הוא רצה וגרם מה הוא רצה וגרם ידע ידע ידע ידע , , , , הוא מתמיד היה עצמאיהוא מתמיד היה עצמאיהוא מתמיד היה עצמאיהוא מתמיד היה עצמאי. . . .  נקרא על שמו של אבי צמח נקרא על שמו של אבי צמח נקרא על שמו של אבי צמח נקרא על שמו של אבי צמחצמיצמיצמיצמי

        . . . . לעיתים קרובות לאחותו לבכותלעיתים קרובות לאחותו לבכותלעיתים קרובות לאחותו לבכותלעיתים קרובות לאחותו לבכות

כמובן המשיך בארץ אי השקט ללא חרף ולעיתים קרובות היינו צריכם ללכת עם כמובן המשיך בארץ אי השקט ללא חרף ולעיתים קרובות היינו צריכם ללכת עם כמובן המשיך בארץ אי השקט ללא חרף ולעיתים קרובות היינו צריכם ללכת עם כמובן המשיך בארץ אי השקט ללא חרף ולעיתים קרובות היינו צריכם ללכת עם 

        ). ). ). ). שלתרשלתרשלתרשלתר((((הילדים למקלט הילדים למקלט הילדים למקלט הילדים למקלט 

. . . . בלונדיני עם עיניים כהותבלונדיני עם עיניים כהותבלונדיני עם עיניים כהותבלונדיני עם עיניים כהות, , , , הוא היה תינוק רגועהוא היה תינוק רגועהוא היה תינוק רגועהוא היה תינוק רגוע. . . .  נולד זאביק שלנו היקר נולד זאביק שלנו היקר נולד זאביק שלנו היקר נולד זאביק שלנו היקר----1951195119511951בבבב

מאוחר יותר הוא היה גם מאוחר יותר הוא היה גם מאוחר יותר הוא היה גם מאוחר יותר הוא היה גם . . . . יםיםיםיםאהבו אותו מאוד בבית הילדאהבו אותו מאוד בבית הילדאהבו אותו מאוד בבית הילדאהבו אותו מאוד בבית הילד, , , , היה תמיד במצב רוח טובהיה תמיד במצב רוח טובהיה תמיד במצב רוח טובהיה תמיד במצב רוח טוב

        ". ". ". ". ילד טוב ירושליםילד טוב ירושליםילד טוב ירושליםילד טוב ירושלים"""", , , , ישר וטובישר וטובישר וטובישר וטוב, , , , תלמיד טובתלמיד טובתלמיד טובתלמיד טוב

 איש  איש  איש  איש ----800800800800לקחתי על עצמי את התזונה ללקחתי על עצמי את התזונה ללקחתי על עצמי את התזונה ללקחתי על עצמי את התזונה ל): ): ): ): כלכלת ביתכלכלת ביתכלכלת ביתכלכלת בית((((בזמן זה הייתי אקונומית בזמן זה הייתי אקונומית בזמן זה הייתי אקונומית בזמן זה הייתי אקונומית 

היה צריך להסתדר עם מה שהיה היה צריך להסתדר עם מה שהיה היה צריך להסתדר עם מה שהיה היה צריך להסתדר עם מה שהיה , , , , הכל היה קצובהכל היה קצובהכל היה קצובהכל היה קצוב. . . . דבר שהיווה אז בעיה קשהדבר שהיווה אז בעיה קשהדבר שהיווה אז בעיה קשהדבר שהיווה אז בעיה קשה, , , , בערךבערךבערךבערך

. . . . גם ירקות היו נדיריםגם ירקות היו נדיריםגם ירקות היו נדיריםגם ירקות היו נדירים, , , , יםיםיםיםלא היו ביצלא היו ביצלא היו ביצלא היו ביצ, , , , למשל כמעט ולא היו שומניםלמשל כמעט ולא היו שומניםלמשל כמעט ולא היו שומניםלמשל כמעט ולא היו שומנים, , , , ניתן להשיגניתן להשיגניתן להשיגניתן להשיג

ניסיתי עם המעט שהשגתי לארגן את הארוחות לשביעות רצונם של ניסיתי עם המעט שהשגתי לארגן את הארוחות לשביעות רצונם של ניסיתי עם המעט שהשגתי לארגן את הארוחות לשביעות רצונם של ניסיתי עם המעט שהשגתי לארגן את הארוחות לשביעות רצונם של , , , , למרות זאתלמרות זאתלמרות זאתלמרות זאת

        ....בלילה חלמתי על ביצים והייתי סופרת אם יש מספיק לכולםבלילה חלמתי על ביצים והייתי סופרת אם יש מספיק לכולםבלילה חלמתי על ביצים והייתי סופרת אם יש מספיק לכולםבלילה חלמתי על ביצים והייתי סופרת אם יש מספיק לכולם. . . . החבריםהחבריםהחבריםהחברים
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מינתה אותו לאחראי מינתה אותו לאחראי מינתה אותו לאחראי מינתה אותו לאחראי " " " " ציםציםציםצים""""חברת ההפלגה חברת ההפלגה חברת ההפלגה חברת ההפלגה . . . . מקס ומרים נסעו להמבורגמקס ומרים נסעו להמבורגמקס ומרים נסעו להמבורגמקס ומרים נסעו להמבורג, , , , 1964196419641964    ----בבבב

כך כך כך כך . . . . והוא רצה להעביר לי אותהוהוא רצה להעביר לי אותהוהוא רצה להעביר לי אותהוהוא רצה להעביר לי אותה" " " "  מולדת מולדת מולדת מולדתחופשתחופשתחופשתחופשת""""מקס קיבל מקס קיבל מקס קיבל מקס קיבל . . . . על אספקת האוניותעל אספקת האוניותעל אספקת האוניותעל אספקת האוניות

הוא דאג הוא דאג הוא דאג הוא דאג . . . . ''''צרפת וכוצרפת וכוצרפת וכוצרפת וכו, , , , הוא ארגן דרך פקידים נוספים בארצות שונות כמו איטליההוא ארגן דרך פקידים נוספים בארצות שונות כמו איטליההוא ארגן דרך פקידים נוספים בארצות שונות כמו איטליההוא ארגן דרך פקידים נוספים בארצות שונות כמו איטליה

. . . . משם למרסיי ומאוחר יותר ברכבת לפריסמשם למרסיי ומאוחר יותר ברכבת לפריסמשם למרסיי ומאוחר יותר ברכבת לפריסמשם למרסיי ומאוחר יותר ברכבת לפריס, , , , לאיטליהלאיטליהלאיטליהלאיטליה" " " " מולדתמולדתמולדתמולדת""""לכך שאסע באוניית לכך שאסע באוניית לכך שאסע באוניית לכך שאסע באוניית 

כל המסלולים האלה הוכנו על ידי אנשי צים בקפדנות וכך קיבלו אותי קודם כל המסלולים האלה הוכנו על ידי אנשי צים בקפדנות וכך קיבלו אותי קודם כל המסלולים האלה הוכנו על ידי אנשי צים בקפדנות וכך קיבלו אותי קודם כל המסלולים האלה הוכנו על ידי אנשי צים בקפדנות וכך קיבלו אותי קודם 

אחרי אחרי אחרי אחרי . . . . למרסיילמרסיילמרסיילמרסייאחר כך הסיעו אותי אחר כך הסיעו אותי אחר כך הסיעו אותי אחר כך הסיעו אותי , , , , היתי יומיים אצל משפחה אחתהיתי יומיים אצל משפחה אחתהיתי יומיים אצל משפחה אחתהיתי יומיים אצל משפחה אחת שם ש שם ש שם ש שם ש,,,,בגנואהבגנואהבגנואהבגנואה

        ....פריספריספריספריסיומיים במרסיי לקח אותי פקיד אחר לרכבת ליומיים במרסיי לקח אותי פקיד אחר לרכבת ליומיים במרסיי לקח אותי פקיד אחר לרכבת ליומיים במרסיי לקח אותי פקיד אחר לרכבת ל

זה היה בדצמבר ופריס הייתה זה היה בדצמבר ופריס הייתה זה היה בדצמבר ופריס הייתה זה היה בדצמבר ופריס הייתה . . . . בפריס קיבל אותי שוב פקיד אחר והביא אותי למלוןבפריס קיבל אותי שוב פקיד אחר והביא אותי למלוןבפריס קיבל אותי שוב פקיד אחר והביא אותי למלוןבפריס קיבל אותי שוב פקיד אחר והביא אותי למלון

דודה אחת של חווה דודה אחת של חווה דודה אחת של חווה דודה אחת של חווה . . . .  מובן מאליו מובן מאליו מובן מאליו מובן מאליוכמעטכמעטכמעטכמעטבוודאי היה דבר זה כאן בוודאי היה דבר זה כאן בוודאי היה דבר זה כאן בוודאי היה דבר זה כאן ! ! ! ! מוארת לתפארתמוארת לתפארתמוארת לתפארתמוארת לתפארת

זו זו זו זו . . . . חג המולדחג המולדחג המולדחג המולדבערב בערב בערב בערב , , , , ותי ערב אחד באוטו והראתה לי את פריס בלילהותי ערב אחד באוטו והראתה לי את פריס בלילהותי ערב אחד באוטו והראתה לי את פריס בלילהותי ערב אחד באוטו והראתה לי את פריס בלילהקבי לקחה אקבי לקחה אקבי לקחה אקבי לקחה א

אכן פריס היא עיר מרשימה ויש בה הרבה דברים אכן פריס היא עיר מרשימה ויש בה הרבה דברים אכן פריס היא עיר מרשימה ויש בה הרבה דברים אכן פריס היא עיר מרשימה ויש בה הרבה דברים , , , , הייתה חוויה בלתי נשכחתהייתה חוויה בלתי נשכחתהייתה חוויה בלתי נשכחתהייתה חוויה בלתי נשכחת

 כבר לא מקבלים  כבר לא מקבלים  כבר לא מקבלים  כבר לא מקבלים ----12121212כיוון שחזי הודיע לי כי בחמישה לכיוון שחזי הודיע לי כי בחמישה לכיוון שחזי הודיע לי כי בחמישה לכיוון שחזי הודיע לי כי בחמישה ל" " " " לוברלוברלוברלובר""""לא הלכתי ללא הלכתי ללא הלכתי ללא הלכתי ל. . . . לראותלראותלראותלראות

שם שם שם שם . . . . להמבורגלהמבורגלהמבורגלהמבורגה ה ה ה הסיעו אותי לתחנת הרכבת עם כרכים לנסיעהסיעו אותי לתחנת הרכבת עם כרכים לנסיעהסיעו אותי לתחנת הרכבת עם כרכים לנסיעהסיעו אותי לתחנת הרכבת עם כרכים לנסיע, , , , למחרתלמחרתלמחרתלמחרת! ! ! ! שם ביקוריםשם ביקוריםשם ביקוריםשם ביקורים

        ....חיכה לי כבר מקסחיכה לי כבר מקסחיכה לי כבר מקסחיכה לי כבר מקס
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        המבורגהמבורגהמבורגהמבורג

        

מעיל מעיל מעיל מעיל , , , , אבל הייתי מצוידת היטב עם בגדים חמיםאבל הייתי מצוידת היטב עם בגדים חמיםאבל הייתי מצוידת היטב עם בגדים חמיםאבל הייתי מצוידת היטב עם בגדים חמים. . . . שלג וקור עצוםשלג וקור עצוםשלג וקור עצוםשלג וקור עצום, , , , שם חגג החורףשם חגג החורףשם חגג החורףשם חגג החורף

המכוניות המכוניות המכוניות המכוניות . . . . הלכו איתי בדרכי העיר והשלג התחיל להפשירהלכו איתי בדרכי העיר והשלג התחיל להפשירהלכו איתי בדרכי העיר והשלג התחיל להפשירהלכו איתי בדרכי העיר והשלג התחיל להפשיר. . . . בהירבהירבהירבהיר' ' ' ' בזבזבזבז, , , , חדש לחלוטיןחדש לחלוטיןחדש לחלוטיןחדש לחלוטין

נתנו אותו לניקוי אבל הכתמים נתנו אותו לניקוי אבל הכתמים נתנו אותו לניקוי אבל הכתמים נתנו אותו לניקוי אבל הכתמים . . . . לא התחשבו במעיל היפה שלי ושלג הותז  עליולא התחשבו במעיל היפה שלי ושלג הותז  עליולא התחשבו במעיל היפה שלי ושלג הותז  עליולא התחשבו במעיל היפה שלי ושלג הותז  עליו

אותו היא אותו היא אותו היא אותו היא , , , , כאשר חזרתי הביתה נתתי לתפור לנעמי מעיל קצר יפה ממנוכאשר חזרתי הביתה נתתי לתפור לנעמי מעיל קצר יפה ממנוכאשר חזרתי הביתה נתתי לתפור לנעמי מעיל קצר יפה ממנוכאשר חזרתי הביתה נתתי לתפור לנעמי מעיל קצר יפה ממנו. . . . שארושארושארושארוננננ

        . . . . עדיין אוהבתעדיין אוהבתעדיין אוהבתעדיין אוהבת

בדירה המחוממת היטב והעוזרת בדירה המחוממת היטב והעוזרת בדירה המחוממת היטב והעוזרת בדירה המחוממת היטב והעוזרת " " " " עזרהעזרהעזרהעזרה"""" הייתה בריאות רופפת והייתה לה  הייתה בריאות רופפת והייתה לה  הייתה בריאות רופפת והייתה לה  הייתה בריאות רופפת והייתה לה למריםלמריםלמריםלמרים

לעיתים קרובות הלכנו לטייל יחד ומרים קנתה לי בגד יפה לעיתים קרובות הלכנו לטייל יחד ומרים קנתה לי בגד יפה לעיתים קרובות הלכנו לטייל יחד ומרים קנתה לי בגד יפה לעיתים קרובות הלכנו לטייל יחד ומרים קנתה לי בגד יפה . . . . דאגה לה לאוכל טעיםדאגה לה לאוכל טעיםדאגה לה לאוכל טעיםדאגה לה לאוכל טעים

        . . . . ם אותי מצויןם אותי מצויןם אותי מצויןם אותי מצויןהוא היה חום והלהוא היה חום והלהוא היה חום והלהוא היה חום והל. . . . אותו לבשתי ברצוןאותו לבשתי ברצוןאותו לבשתי ברצוןאותו לבשתי ברצון

        . . . . חברים לקחו אותי לעיתים קרובות לקונצרט או לאופרהחברים לקחו אותי לעיתים קרובות לקונצרט או לאופרהחברים לקחו אותי לעיתים קרובות לקונצרט או לאופרהחברים לקחו אותי לעיתים קרובות לקונצרט או לאופרה

 שבועות בהמבורג  שבועות בהמבורג  שבועות בהמבורג  שבועות בהמבורג 6666כך נסעתי אחרי כך נסעתי אחרי כך נסעתי אחרי כך נסעתי אחרי , , , , מאורוגואי קיבלתי הזמנה למספר שבועותמאורוגואי קיבלתי הזמנה למספר שבועותמאורוגואי קיבלתי הזמנה למספר שבועותמאורוגואי קיבלתי הזמנה למספר שבועות

 לדוד ודודה ולמשפחה  לדוד ודודה ולמשפחה  לדוד ודודה ולמשפחה  לדוד ודודה ולמשפחה אנגליהאנגליהאנגליהאנגליהאחר כך לאחר כך לאחר כך לאחר כך ל. . . . קודם לבלגיה לדוד סם ליום ולילה אחדקודם לבלגיה לדוד סם ליום ולילה אחדקודם לבלגיה לדוד סם ליום ולילה אחדקודם לבלגיה לדוד סם ליום ולילה אחד

        . . . . כדי לנוחכדי לנוחכדי לנוחכדי לנוח

וליטה וליטה וליטה וליטה ''''זזזז. . . . ר חרות בזיכרוני לתמידר חרות בזיכרוני לתמידר חרות בזיכרוני לתמידר חרות בזיכרוני לתמידמה שקרה שם נשאמה שקרה שם נשאמה שקרה שם נשאמה שקרה שם נשא. . . . וידיאווידיאווידיאווידיאו----מונטהמונטהמונטהמונטהמלונדון טסתי למלונדון טסתי למלונדון טסתי למלונדון טסתי ל

, , , , גם כאן פינקו אותי מאודגם כאן פינקו אותי מאודגם כאן פינקו אותי מאודגם כאן פינקו אותי מאוד! ! ! ! חיכינו לנכד הראשוןחיכינו לנכד הראשוןחיכינו לנכד הראשוןחיכינו לנכד הראשון. . . . הייתה אז בהריון ושכבה במיטההייתה אז בהריון ושכבה במיטההייתה אז בהריון ושכבה במיטההייתה אז בהריון ושכבה במיטה

בערב שבת התכנסה המשפחה לארוחת בערב שבת התכנסה המשפחה לארוחת בערב שבת התכנסה המשפחה לארוחת בערב שבת התכנסה המשפחה לארוחת . . . . הלכו איתי לכל מקום לבקר במראות העירהלכו איתי לכל מקום לבקר במראות העירהלכו איתי לכל מקום לבקר במראות העירהלכו איתי לכל מקום לבקר במראות העיר

        ". ". ". ". אסדואסדואסדואסדו""""ערב ובשבת בכלל אכלו ערב ובשבת בכלל אכלו ערב ובשבת בכלל אכלו ערב ובשבת בכלל אכלו 

תו של בעלי תו של בעלי תו של בעלי תו של בעלי  אחרי שנה למו אחרי שנה למו אחרי שנה למו אחרי שנה למו----1980198019801980זה היה בזה היה בזה היה בזה היה ב, , , , באורוגואיבאורוגואיבאורוגואיבאורוגואיכשהייתי בפעם השניה כשהייתי בפעם השניה כשהייתי בפעם השניה כשהייתי בפעם השניה 

        . . . . כשהמשפחה הזמינה אותי שובכשהמשפחה הזמינה אותי שובכשהמשפחה הזמינה אותי שובכשהמשפחה הזמינה אותי שוב, , , , היקרהיקרהיקרהיקר



  

  

13

  

 נערים כולם בשדה התעופה כך  נערים כולם בשדה התעופה כך  נערים כולם בשדה התעופה כך  נערים כולם בשדה התעופה כך 3333, , , , לואיסלואיסלואיסלואיס, , , ,  ילדים כבר ילדים כבר ילדים כבר ילדים כבר----5555אם לאם לאם לאם ל, , , , וליטהוליטהוליטהוליטה''''זזזזאז היו אז היו אז היו אז היו 

        . . . . ששמחתי לראות את המשפחה היפה הזוששמחתי לראות את המשפחה היפה הזוששמחתי לראות את המשפחה היפה הזוששמחתי לראות את המשפחה היפה הזו

וביום ראשון יצאנו וביום ראשון יצאנו וביום ראשון יצאנו וביום ראשון יצאנו , , , , לללל""""בתקופה זו נקראנו בערב שבת לשבת בשולחן אצל בטי זבתקופה זו נקראנו בערב שבת לשבת בשולחן אצל בטי זבתקופה זו נקראנו בערב שבת לשבת בשולחן אצל בטי זבתקופה זו נקראנו בערב שבת לשבת בשולחן אצל בטי ז

        ....י היו לי שם ימים בלתי נשכחיםי היו לי שם ימים בלתי נשכחיםי היו לי שם ימים בלתי נשכחיםי היו לי שם ימים בלתי נשכחים כ כ כ כבאורוגואיבאורוגואיבאורוגואיבאורוגואיסיפרתי בכתב את חווייתי סיפרתי בכתב את חווייתי סיפרתי בכתב את חווייתי סיפרתי בכתב את חווייתי . . . . ----14141414לללל

        

כמובן לא כמובן לא כמובן לא כמובן לא . . . . מצווה חודש לפני כןמצווה חודש לפני כןמצווה חודש לפני כןמצווה חודש לפני כן----לזאביק הייתה ברלזאביק הייתה ברלזאביק הייתה ברלזאביק הייתה בר. . . . ----1964196419641964חזרתי מאורוגואי בחזרתי מאורוגואי בחזרתי מאורוגואי בחזרתי מאורוגואי ב

. . . . לכן הבאתי לו מעיל עור אליו בכלל לא רצה להתייחסלכן הבאתי לו מעיל עור אליו בכלל לא רצה להתייחסלכן הבאתי לו מעיל עור אליו בכלל לא רצה להתייחסלכן הבאתי לו מעיל עור אליו בכלל לא רצה להתייחס, , , , """"רכבתרכבתרכבתרכבת""""יכולתי להביא לו יכולתי להביא לו יכולתי להביא לו יכולתי להביא לו 

        ....היום צוחקים על זיכרונות כאלההיום צוחקים על זיכרונות כאלההיום צוחקים על זיכרונות כאלההיום צוחקים על זיכרונות כאלה

הייתה בשבילי תמיד הייתה בשבילי תמיד הייתה בשבילי תמיד הייתה בשבילי תמיד שכב במיטה וזו שכב במיטה וזו שכב במיטה וזו שכב במיטה וזו , , , , חולה כתמידחולה כתמידחולה כתמידחולה כתמיד, , , , 50505050 ביוני בן  ביוני בן  ביוני בן  ביוני בן ----11111111הרברט היה בהרברט היה בהרברט היה בהרברט היה ב

        . . . . דאגה אותה אינני מסוגלת עד היום לשכוחדאגה אותה אינני מסוגלת עד היום לשכוחדאגה אותה אינני מסוגלת עד היום לשכוחדאגה אותה אינני מסוגלת עד היום לשכוח

        ....כך חלפו השנים עם דאגות וכמה מלחמות קטנות כפי שרגיל בארצנו הקטנטונתכך חלפו השנים עם דאגות וכמה מלחמות קטנות כפי שרגיל בארצנו הקטנטונתכך חלפו השנים עם דאגות וכמה מלחמות קטנות כפי שרגיל בארצנו הקטנטונתכך חלפו השנים עם דאגות וכמה מלחמות קטנות כפי שרגיל בארצנו הקטנטונת

        

אדם נחמד אדם נחמד אדם נחמד אדם נחמד ----ערן היה בןערן היה בןערן היה בןערן היה בן, , , , זו הייתה חתונה יפהזו הייתה חתונה יפהזו הייתה חתונה יפהזו הייתה חתונה יפה. . . . 1966196619661966ג בעומר ג בעומר ג בעומר ג בעומר """"נעמי התחתנה בלנעמי התחתנה בלנעמי התחתנה בלנעמי התחתנה בל

! ! ! !  עומרי עומרי עומרי עומרי––––     נולד נכדי הראשון נולד נכדי הראשון נולד נכדי הראשון נולד נכדי הראשון1966196619661966 באוקטובר  באוקטובר  באוקטובר  באוקטובר ----20202020בבבב. . . . וחביב ונעמי הייתה מאושרתוחביב ונעמי הייתה מאושרתוחביב ונעמי הייתה מאושרתוחביב ונעמי הייתה מאושרת

אבל ערן לא אבל ערן לא אבל ערן לא אבל ערן לא , , , , הוא נתן לנו הרבה שמחההוא נתן לנו הרבה שמחההוא נתן לנו הרבה שמחההוא נתן לנו הרבה שמחה, , , , הוא היה תינוק מדהים עם הרבה טמפרמנטהוא היה תינוק מדהים עם הרבה טמפרמנטהוא היה תינוק מדהים עם הרבה טמפרמנטהוא היה תינוק מדהים עם הרבה טמפרמנט

הוא היה קצין הוא היה קצין הוא היה קצין הוא היה קצין . . . . הוא אהב להיות חייל והתקדם יפה מאודהוא אהב להיות חייל והתקדם יפה מאודהוא אהב להיות חייל והתקדם יפה מאודהוא אהב להיות חייל והתקדם יפה מאוד. . . . רצה להישאר בקיבוץ יותררצה להישאר בקיבוץ יותררצה להישאר בקיבוץ יותררצה להישאר בקיבוץ יותר

. . . . בריבריבריברי'''' כסגן מושל של ג כסגן מושל של ג כסגן מושל של ג כסגן מושל של גבחברוןבחברוןבחברוןבחברוןרמון ומאוחר יותר היה גם רמון ומאוחר יותר היה גם רמון ומאוחר יותר היה גם רמון ומאוחר יותר היה גם ----ושובץ תחילה במצפהושובץ תחילה במצפהושובץ תחילה במצפהושובץ תחילה במצפה

) ) ) ) קצין בכירקצין בכירקצין בכירקצין בכיר(((( לקצינים והיה הופך לסגן אלוף  לקצינים והיה הופך לסגן אלוף  לקצינים והיה הופך לסגן אלוף  לקצינים והיה הופך לסגן אלוף הוא סיים את חוק לימודיו בבית הספרהוא סיים את חוק לימודיו בבית הספרהוא סיים את חוק לימודיו בבית הספרהוא סיים את חוק לימודיו בבית הספר

הם גרו בירושלים ושם גרה נעמי הם גרו בירושלים ושם גרה נעמי הם גרו בירושלים ושם גרה נעמי הם גרו בירושלים ושם גרה נעמי ). ). ). ). תאונת דרכיםתאונת דרכיםתאונת דרכיםתאונת דרכים((((אילו לא היה נספה בתאונה טרגית אילו לא היה נספה בתאונה טרגית אילו לא היה נספה בתאונה טרגית אילו לא היה נספה בתאונה טרגית 

        ....עד היום באותה דירהעד היום באותה דירהעד היום באותה דירהעד היום באותה דירה

        . . . . ----34343434 בפברואר בדיוק ביום הולדתו ה בפברואר בדיוק ביום הולדתו ה בפברואר בדיוק ביום הולדתו ה בפברואר בדיוק ביום הולדתו ה----14141414 ב ב ב ב----1977197719771977זה קרה בזה קרה בזה קרה בזה קרה ב

        . . . . 10101010 בן  בן  בן  בן  ועוזי ועוזי ועוזי ועוזי3333½½½½אסף היה בן אסף היה בן אסף היה בן אסף היה בן . . . . היו לה כבר שני ילדיםהיו לה כבר שני ילדיםהיו לה כבר שני ילדיםהיו לה כבר שני ילדים. . . . לנעמי היו אחר כך חיים קשיםלנעמי היו אחר כך חיים קשיםלנעמי היו אחר כך חיים קשיםלנעמי היו אחר כך חיים קשים
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אחרי כל הזמן הזה הרברט ואני רצינו להקל על חייה של נעמי כי עוזי היה ילד קשה אחרי כל הזמן הזה הרברט ואני רצינו להקל על חייה של נעמי כי עוזי היה ילד קשה אחרי כל הזמן הזה הרברט ואני רצינו להקל על חייה של נעמי כי עוזי היה ילד קשה אחרי כל הזמן הזה הרברט ואני רצינו להקל על חייה של נעמי כי עוזי היה ילד קשה 

החלטנו לקחת את עוזי אלינו ליגור נגד החלטנו לקחת את עוזי אלינו ליגור נגד החלטנו לקחת את עוזי אלינו ליגור נגד החלטנו לקחת את עוזי אלינו ליגור נגד ; ; ; ; ואז הייתה גם שביתת בתי ספר די ארוכהואז הייתה גם שביתת בתי ספר די ארוכהואז הייתה גם שביתת בתי ספר די ארוכהואז הייתה גם שביתת בתי ספר די ארוכה

        ....רצונם של סבו וסבתו חיים וציפורהרצונם של סבו וסבתו חיים וציפורהרצונם של סבו וסבתו חיים וציפורהרצונם של סבו וסבתו חיים וציפורה

    היוםהיוםהיוםהיום. . . . המצווה שלוהמצווה שלוהמצווה שלוהמצווה שלו----רצה גם הוא לבוא ליגור וכך נעשה אחרי בררצה גם הוא לבוא ליגור וכך נעשה אחרי בררצה גם הוא לבוא ליגור וכך נעשה אחרי בררצה גם הוא לבוא ליגור וכך נעשה אחרי בר, , , , כשאסף גדלכשאסף גדלכשאסף גדלכשאסף גדל

        . . . . שניהם ילדים נפלאים ושמחתי על כל נכדישניהם ילדים נפלאים ושמחתי על כל נכדישניהם ילדים נפלאים ושמחתי על כל נכדישניהם ילדים נפלאים ושמחתי על כל נכדי

        

לא נותר לנו אלא להמשיך לא נותר לנו אלא להמשיך לא נותר לנו אלא להמשיך לא נותר לנו אלא להמשיך . . . . נפטר בעלי היקר אחרי מחלה קשה וארוכהנפטר בעלי היקר אחרי מחלה קשה וארוכהנפטר בעלי היקר אחרי מחלה קשה וארוכהנפטר בעלי היקר אחרי מחלה קשה וארוכה, , , , ----1979197919791979בבבב

        . . . . דבר בו הצלחתידבר בו הצלחתידבר בו הצלחתידבר בו הצלחתי, , , , להילחם וליצור למשפחתי בית חם ופתוחלהילחם וליצור למשפחתי בית חם ופתוחלהילחם וליצור למשפחתי בית חם ופתוחלהילחם וליצור למשפחתי בית חם ופתוח

        . . . .  שנים מאחורי שנים מאחורי שנים מאחורי שנים מאחורי62626262 כשנפטר והשאיר אותי אלמנה עם  כשנפטר והשאיר אותי אלמנה עם  כשנפטר והשאיר אותי אלמנה עם  כשנפטר והשאיר אותי אלמנה עם 64646464ל היה בן ל היה בן ל היה בן ל היה בן """"הרברט זהרברט זהרברט זהרברט ז

שהיתי שהיתי שהיתי שהיתי . . . . ק הזמין אותי שוב לאורוגואיק הזמין אותי שוב לאורוגואיק הזמין אותי שוב לאורוגואיק הזמין אותי שוב לאורוגואי''''אחי זאחי זאחי זאחי ז, , , , שנה לאחר מותו של הרברטשנה לאחר מותו של הרברטשנה לאחר מותו של הרברטשנה לאחר מותו של הרברט, , , , ----1980198019801980בבבב

 ואצל חברתי  ואצל חברתי  ואצל חברתי  ואצל חברתי אלפרדאלפרדאלפרדאלפרדיורק אצל יורק אצל יורק אצל יורק אצל ---- שבועות ואחר כך עברתי ימים יפים קודם בניו שבועות ואחר כך עברתי ימים יפים קודם בניו שבועות ואחר כך עברתי ימים יפים קודם בניו שבועות ואחר כך עברתי ימים יפים קודם בניו6666שם שם שם שם 

כמה ימים כמה ימים כמה ימים כמה ימים . . . . ביקרתי גם בפלורידה אצל בת דודה של הרברט לכמה ימי פסחביקרתי גם בפלורידה אצל בת דודה של הרברט לכמה ימי פסחביקרתי גם בפלורידה אצל בת דודה של הרברט לכמה ימי פסחביקרתי גם בפלורידה אצל בת דודה של הרברט לכמה ימי פסח. . . . הוטקההוטקההוטקההוטקה

חזרתי לארץ הביאה חזרתי לארץ הביאה חזרתי לארץ הביאה חזרתי לארץ הביאה . . . .  השתעממתי השתעממתי השתעממתי השתעממתיבכלל לאבכלל לאבכלל לאבכלל לא במישיגן שם  במישיגן שם  במישיגן שם  במישיגן שם דורה בריטדורה בריטדורה בריטדורה בריטעברתי גם אצל עברתי גם אצל עברתי גם אצל עברתי גם אצל 

        ::::הרבה שינויים בחייםהרבה שינויים בחייםהרבה שינויים בחייםהרבה שינויים בחייםלי לי לי לי 

שם עבדתי שנה וגרתי אצל שם עבדתי שנה וגרתי אצל שם עבדתי שנה וגרתי אצל שם עבדתי שנה וגרתי אצל . . . . קודם כל דאגו לשבץ אותי במחסן הלבשה בתל אביבקודם כל דאגו לשבץ אותי במחסן הלבשה בתל אביבקודם כל דאגו לשבץ אותי במחסן הלבשה בתל אביבקודם כל דאגו לשבץ אותי במחסן הלבשה בתל אביב

        ).).).).דודתו של ערןדודתו של ערןדודתו של ערןדודתו של ערן((((בת דודתה של ציפורה בת דודתה של ציפורה בת דודתה של ציפורה בת דודתה של ציפורה 

בינתיים הרחיבו לי את דירתי בשני חדרים כך שקיבלתי דירה מרווחת ויפה שהביאה בינתיים הרחיבו לי את דירתי בשני חדרים כך שקיבלתי דירה מרווחת ויפה שהביאה בינתיים הרחיבו לי את דירתי בשני חדרים כך שקיבלתי דירה מרווחת ויפה שהביאה בינתיים הרחיבו לי את דירתי בשני חדרים כך שקיבלתי דירה מרווחת ויפה שהביאה 

אדם חזק אדם חזק אדם חזק אדם חזק ----יצחק היה בןיצחק היה בןיצחק היה בןיצחק היה בן). ). ). ). אביה של נאוהאביה של נאוהאביה של נאוהאביה של נאוה((((לי את מזלי הטוב ונוצר הקשר ליצחק לי את מזלי הטוב ונוצר הקשר ליצחק לי את מזלי הטוב ונוצר הקשר ליצחק לי את מזלי הטוב ונוצר הקשר ליצחק 

        . . . .  להתמודד עם העצב להתמודד עם העצב להתמודד עם העצב להתמודד עם העצבבהתחלהבהתחלהבהתחלהבהתחלהוחביב ועזר לי וחביב ועזר לי וחביב ועזר לי וחביב ועזר לי 

        . . . . לדאבוני יחס זה לא היה בריא במיוחדלדאבוני יחס זה לא היה בריא במיוחדלדאבוני יחס זה לא היה בריא במיוחדלדאבוני יחס זה לא היה בריא במיוחד

        . . . . לא הייתה לו שום הבנה אל נכדיי וזה עיצב אותי מאודלא הייתה לו שום הבנה אל נכדיי וזה עיצב אותי מאודלא הייתה לו שום הבנה אל נכדיי וזה עיצב אותי מאודלא הייתה לו שום הבנה אל נכדיי וזה עיצב אותי מאוד, , , , קודם כלקודם כלקודם כלקודם כל
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בשוויץ בפסח בשוויץ בפסח בשוויץ בפסח בשוויץ בפסח , , , , היינו עם צמי ונאוה בסקוטלנדהיינו עם צמי ונאוה בסקוטלנדהיינו עם צמי ונאוה בסקוטלנדהיינו עם צמי ונאוה בסקוטלנד. . . . למרות זאת עברנו ימים יפים יחדלמרות זאת עברנו ימים יפים יחדלמרות זאת עברנו ימים יפים יחדלמרות זאת עברנו ימים יפים יחד

        ....קרובותקרובותקרובותקרובותובבוצבך למפגש כיתתי אליו הוזמנתי לעיתים ובבוצבך למפגש כיתתי אליו הוזמנתי לעיתים ובבוצבך למפגש כיתתי אליו הוזמנתי לעיתים ובבוצבך למפגש כיתתי אליו הוזמנתי לעיתים 

 ביקרנו גם ביוגוסלביה בדיוק לפני שפרצה שם המלחמה  ביקרנו גם ביוגוסלביה בדיוק לפני שפרצה שם המלחמה  ביקרנו גם ביוגוסלביה בדיוק לפני שפרצה שם המלחמה  ביקרנו גם ביוגוסלביה בדיוק לפני שפרצה שם המלחמה ----1990199019901990בבבב, , , , מאוחר יותרמאוחר יותרמאוחר יותרמאוחר יותר

        ....המחרידה הזאתהמחרידה הזאתהמחרידה הזאתהמחרידה הזאת

הוא נפטר באופן פתאומי ושוב חזרו שנות הוא נפטר באופן פתאומי ושוב חזרו שנות הוא נפטר באופן פתאומי ושוב חזרו שנות הוא נפטר באופן פתאומי ושוב חזרו שנות , , , , ----1991199119911991בבבב. . . .  שנים שנים שנים שנים----9999חייתי עם יצחק כחייתי עם יצחק כחייתי עם יצחק כחייתי עם יצחק כ

        . . . . בדידותיבדידותיבדידותיבדידותי

        . . . . ילדיי ונכדיי עזרו לי ועוזרים לי עוד היום להקל על שנות חיי האחרונותילדיי ונכדיי עזרו לי ועוזרים לי עוד היום להקל על שנות חיי האחרונותילדיי ונכדיי עזרו לי ועוזרים לי עוד היום להקל על שנות חיי האחרונותילדיי ונכדיי עזרו לי ועוזרים לי עוד היום להקל על שנות חיי האחרונות

כפר כפר כפר כפר ((((איריס את הקיבוץ והם גרים היום באזור נפלא ליד נהריה איריס את הקיבוץ והם גרים היום באזור נפלא ליד נהריה איריס את הקיבוץ והם גרים היום באזור נפלא ליד נהריה איריס את הקיבוץ והם גרים היום באזור נפלא ליד נהריה  עזבו זאביק ו עזבו זאביק ו עזבו זאביק ו עזבו זאביק ו----1992199219921992בבבב

שניהם שניהם שניהם שניהם . . . . הם בנו בעזרתי בית קטן ויפה ולילדים יש כל מה שהם צריכיםהם בנו בעזרתי בית קטן ויפה ולילדים יש כל מה שהם צריכיםהם בנו בעזרתי בית קטן ויפה ולילדים יש כל מה שהם צריכיםהם בנו בעזרתי בית קטן ויפה ולילדים יש כל מה שהם צריכים). ). ). ). הוורדיםהוורדיםהוורדיםהוורדים

ואיריס היא מורה מוכשרת ואיריס היא מורה מוכשרת ואיריס היא מורה מוכשרת ואיריס היא מורה מוכשרת , , , , זאביק במפעל עופות בתור מהנדסזאביק במפעל עופות בתור מהנדסזאביק במפעל עופות בתור מהנדסזאביק במפעל עופות בתור מהנדס, , , , עובדים קשה מאודעובדים קשה מאודעובדים קשה מאודעובדים קשה מאוד

        . . . . ילדיי עסוקים מאודילדיי עסוקים מאודילדיי עסוקים מאודילדיי עסוקים מאוד, , , , עד כמה שאני רואהעד כמה שאני רואהעד כמה שאני רואהעד כמה שאני רואה. . . . באזור זהבאזור זהבאזור זהבאזור זה

        . . . . ירושלים עדיין באותה דירה שהיא קיבלה אז עם ערןירושלים עדיין באותה דירה שהיא קיבלה אז עם ערןירושלים עדיין באותה דירה שהיא קיבלה אז עם ערןירושלים עדיין באותה דירה שהיא קיבלה אז עם ערןנעמי גרה בנעמי גרה בנעמי גרה בנעמי גרה ב

        . . . . צמי גר בחיפה עם משפחתו ויש לו גם שני ילדים מוצלחים מאודצמי גר בחיפה עם משפחתו ויש לו גם שני ילדים מוצלחים מאודצמי גר בחיפה עם משפחתו ויש לו גם שני ילדים מוצלחים מאודצמי גר בחיפה עם משפחתו ויש לו גם שני ילדים מוצלחים מאוד

יונתן יונתן יונתן יונתן , , , , ותתגייס בקרוב לצבאותתגייס בקרוב לצבאותתגייס בקרוב לצבאותתגייס בקרוב לצבא, , , , 1997199719971997, , , , שני סיימה את חוק לימודיה בבית הספר השנהשני סיימה את חוק לימודיה בבית הספר השנהשני סיימה את חוק לימודיה בבית הספר השנהשני סיימה את חוק לימודיה בבית הספר השנה

הוא מתעניין במיוחד הוא מתעניין במיוחד הוא מתעניין במיוחד הוא מתעניין במיוחד , , , , המצווה הוא ילד מוצלח מאודהמצווה הוא ילד מוצלח מאודהמצווה הוא ילד מוצלח מאודהמצווה הוא ילד מוצלח מאוד---- חגג את בר חגג את בר חגג את בר חגג את בר1997199719971997אשר במרץ אשר במרץ אשר במרץ אשר במרץ 

צמי מרכיב מחשבים ונאוה צמי מרכיב מחשבים ונאוה צמי מרכיב מחשבים ונאוה צמי מרכיב מחשבים ונאוה . . . . ההורים גם בעלי מקצועות טוביםההורים גם בעלי מקצועות טוביםההורים גם בעלי מקצועות טוביםההורים גם בעלי מקצועות טובים. . . . כדורסלכדורסלכדורסלכדורסלה וה וה וה ובמתמטיקבמתמטיקבמתמטיקבמתמטיק

        . . . . היא פיזיותרפיסטיתהיא פיזיותרפיסטיתהיא פיזיותרפיסטיתהיא פיזיותרפיסטית

למרות שיש לה מקום עבודה טוב למרות שיש לה מקום עבודה טוב למרות שיש לה מקום עבודה טוב למרות שיש לה מקום עבודה טוב ; ; ; ; נעמי רוצה לעבור קורס קצר באנגליתנעמי רוצה לעבור קורס קצר באנגליתנעמי רוצה לעבור קורס קצר באנגליתנעמי רוצה לעבור קורס קצר באנגלית, , , , אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסטבבבב

היא רוצה ללמוד גם את השפה האנגלית  באופן היא רוצה ללמוד גם את השפה האנגלית  באופן היא רוצה ללמוד גם את השפה האנגלית  באופן היא רוצה ללמוד גם את השפה האנגלית  באופן , , , , כמחנכת לילדים טעוני טיפוחכמחנכת לילדים טעוני טיפוחכמחנכת לילדים טעוני טיפוחכמחנכת לילדים טעוני טיפוח

נודע לי כי נעמי בזמן שהיא גרה נודע לי כי נעמי בזמן שהיא גרה נודע לי כי נעמי בזמן שהיא גרה נודע לי כי נעמי בזמן שהיא גרה , , , , """"חייחייחייחייסיפור סיפור סיפור סיפור """"בזמן שאני כותבת את בזמן שאני כותבת את בזמן שאני כותבת את בזמן שאני כותבת את . . . . יסודייסודייסודייסודי

. . . . פגשה את יוסי והם נסעו יחד לסקוטלנד למספר ימיםפגשה את יוסי והם נסעו יחד לסקוטלנד למספר ימיםפגשה את יוסי והם נסעו יחד לסקוטלנד למספר ימיםפגשה את יוסי והם נסעו יחד לסקוטלנד למספר ימים, , , , ....באנגליה אצל הוסמן קבאנגליה אצל הוסמן קבאנגליה אצל הוסמן קבאנגליה אצל הוסמן ק

        ....----97979797----10101010----22222222בינתיים הם חזרו ללונדון בבינתיים הם חזרו ללונדון בבינתיים הם חזרו ללונדון בבינתיים הם חזרו ללונדון ב
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 ואחיותיי רצו לחגוג את היום הגדול יחד עם אסף  ואחיותיי רצו לחגוג את היום הגדול יחד עם אסף  ואחיותיי רצו לחגוג את היום הגדול יחד עם אסף  ואחיותיי רצו לחגוג את היום הגדול יחד עם אסף ----7.10.977.10.977.10.977.10.97 היה ב היה ב היה ב היה ב----80808080יום הולדתי היום הולדתי היום הולדתי היום הולדתי ה

        .... באוקטובר באוקטובר באוקטובר באוקטובר----20202020 באוקטובר ועומרי ב באוקטובר ועומרי ב באוקטובר ועומרי ב באוקטובר ועומרי ב----1111כי לו היה יום הולדת בכי לו היה יום הולדת בכי לו היה יום הולדת בכי לו היה יום הולדת ב

        

יוליה עוברת ליגור יחד עם עומרי ובהזדמנות זאת יוליה עוברת ליגור יחד עם עומרי ובהזדמנות זאת יוליה עוברת ליגור יחד עם עומרי ובהזדמנות זאת יוליה עוברת ליגור יחד עם עומרי ובהזדמנות זאת , , , , היום הוא יום מיוחדהיום הוא יום מיוחדהיום הוא יום מיוחדהיום הוא יום מיוחד: : : : 23.1023.1023.1023.10

        !!!!!!!!יכולים הוריה ואחיותיה להרשות לעצמם ביקור בקיבוץ לראשונהיכולים הוריה ואחיותיה להרשות לעצמם ביקור בקיבוץ לראשונהיכולים הוריה ואחיותיה להרשות לעצמם ביקור בקיבוץ לראשונהיכולים הוריה ואחיותיה להרשות לעצמם ביקור בקיבוץ לראשונה

        

        23.10.9723.10.9723.10.9723.10.97)                                                                               )                                                                               )                                                                               )                                                                               ביקור ההוריםביקור ההוריםביקור ההוריםביקור ההורים((((

        .... אכתוב מאוחר יותר אכתוב מאוחר יותר אכתוב מאוחר יותר אכתוב מאוחר יותרבנושא זהבנושא זהבנושא זהבנושא זה

        

        .... הוא הנושא העיקרי של סיפור חיי הוא הנושא העיקרי של סיפור חיי הוא הנושא העיקרי של סיפור חיי הוא הנושא העיקרי של סיפור חיי----80808080יום הולדתי היום הולדתי היום הולדתי היום הולדתי ה

, , , , באותו יום עבדתי שלוש שעות בבוקר וקיבלתי הרבה ברכות מכל מקום בעולםבאותו יום עבדתי שלוש שעות בבוקר וקיבלתי הרבה ברכות מכל מקום בעולםבאותו יום עבדתי שלוש שעות בבוקר וקיבלתי הרבה ברכות מכל מקום בעולםבאותו יום עבדתי שלוש שעות בבוקר וקיבלתי הרבה ברכות מכל מקום בעולם

למשל נעמי שלחה לי דרך למשל נעמי שלחה לי דרך למשל נעמי שלחה לי דרך למשל נעמי שלחה לי דרך , , , , הגיע ים של פרחים לביתיהגיע ים של פרחים לביתיהגיע ים של פרחים לביתיהגיע ים של פרחים לביתי. . . . טלפונית  וגם אישיתטלפונית  וגם אישיתטלפונית  וגם אישיתטלפונית  וגם אישית

        !!!!!!!!שושנים נהדריםשושנים נהדריםשושנים נהדריםשושנים נהדרים" " " " איטרפלורהאיטרפלורהאיטרפלורהאיטרפלורה""""

אביק אותו דבר וכבר לא ידעתי לאן עם כל כך הרבה אביק אותו דבר וכבר לא ידעתי לאן עם כל כך הרבה אביק אותו דבר וכבר לא ידעתי לאן עם כל כך הרבה אביק אותו דבר וכבר לא ידעתי לאן עם כל כך הרבה זזזז, , , , צמי הביא לי זר פרחים נהדרצמי הביא לי זר פרחים נהדרצמי הביא לי זר פרחים נהדרצמי הביא לי זר פרחים נהדר

כמובן התרגשתי מאוד והייתי מאוד גאה בכך שיש לי משפחה כה כמובן התרגשתי מאוד והייתי מאוד גאה בכך שיש לי משפחה כה כמובן התרגשתי מאוד והייתי מאוד גאה בכך שיש לי משפחה כה כמובן התרגשתי מאוד והייתי מאוד גאה בכך שיש לי משפחה כה ! ! ! ! פרחים וברכותפרחים וברכותפרחים וברכותפרחים וברכות

        !!!!נפלאה וחברים בכל העולםנפלאה וחברים בכל העולםנפלאה וחברים בכל העולםנפלאה וחברים בכל העולם

משוודיה  משוודיה  משוודיה  משוודיה  . . . .  שנה מסרו לי הרבה ברכות שנה מסרו לי הרבה ברכות שנה מסרו לי הרבה ברכות שנה מסרו לי הרבה ברכותxבוודאי גם הילדים עמם עבדתי לפני בוודאי גם הילדים עמם עבדתי לפני בוודאי גם הילדים עמם עבדתי לפני בוודאי גם הילדים עמם עבדתי לפני 

        . . . .  מסרו לי ברכות מאוד מרגשות מסרו לי ברכות מאוד מרגשות מסרו לי ברכות מאוד מרגשות מסרו לי ברכות מאוד מרגשותפינלנדפינלנדפינלנדפינלנדממממ

להם גם יש להם גם יש להם גם יש להם גם יש , , , ,  לשולחן מסיבת יום ההולדת ולשני נכדיי עוזי ואסף לשולחן מסיבת יום ההולדת ולשני נכדיי עוזי ואסף לשולחן מסיבת יום ההולדת ולשני נכדיי עוזי ואסף לשולחן מסיבת יום ההולדת ולשני נכדיי עוזי ואסףעכשיו אני מחכהעכשיו אני מחכהעכשיו אני מחכהעכשיו אני מחכה

וגם לאסף וגם לאסף וגם לאסף וגם לאסף ) ) ) ) רוסייהרוסייהרוסייהרוסייה((((יש לעוזי חברה נחמדה מאוד יש לעוזי חברה נחמדה מאוד יש לעוזי חברה נחמדה מאוד יש לעוזי חברה נחמדה מאוד , , , , בינתייםבינתייםבינתייםבינתיים. . . . יום הולדת באוקטובריום הולדת באוקטובריום הולדת באוקטובריום הולדת באוקטובר

        ....יש חברה עמה הוא עבר זמן יפה בדרום אמריקהיש חברה עמה הוא עבר זמן יפה בדרום אמריקהיש חברה עמה הוא עבר זמן יפה בדרום אמריקהיש חברה עמה הוא עבר זמן יפה בדרום אמריקה
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נעמי הייתה באנגליה כדי לשפר את שליטתה נעמי הייתה באנגליה כדי לשפר את שליטתה נעמי הייתה באנגליה כדי לשפר את שליטתה נעמי הייתה באנגליה כדי לשפר את שליטתה , , , , אוקטובראוקטובראוקטובראוקטובר, , , , ספטמברספטמברספטמברספטמבר, , , , אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט, , , , ----1997199719971997בבבב

        . . . . בשפה האנגליתבשפה האנגליתבשפה האנגליתבשפה האנגלית

בנובמבר בא אחינו יעקב מאורוגואי לביקור אצלנו כי מקס כבר לפני זמן מה היה בנובמבר בא אחינו יעקב מאורוגואי לביקור אצלנו כי מקס כבר לפני זמן מה היה בנובמבר בא אחינו יעקב מאורוגואי לביקור אצלנו כי מקס כבר לפני זמן מה היה בנובמבר בא אחינו יעקב מאורוגואי לביקור אצלנו כי מקס כבר לפני זמן מה היה 

        ....משותק כתוצאה מאירוע מוחימשותק כתוצאה מאירוע מוחימשותק כתוצאה מאירוע מוחימשותק כתוצאה מאירוע מוחי

אשתו של חזי נפטרה מעט זמן אחרי ביקור זה ואחרי מחלה אשתו של חזי נפטרה מעט זמן אחרי ביקור זה ואחרי מחלה אשתו של חזי נפטרה מעט זמן אחרי ביקור זה ואחרי מחלה אשתו של חזי נפטרה מעט זמן אחרי ביקור זה ואחרי מחלה , , , , חווה שלנו היקרהחווה שלנו היקרהחווה שלנו היקרהחווה שלנו היקרה

ועמד בהשגחתי ועמד בהשגחתי ועמד בהשגחתי ועמד בהשגחתי , , , , בינתיים דאגנו מאוד גם לחזי אשר עבר מספר בדיקות לבבינתיים דאגנו מאוד גם לחזי אשר עבר מספר בדיקות לבבינתיים דאגנו מאוד גם לחזי אשר עבר מספר בדיקות לבבינתיים דאגנו מאוד גם לחזי אשר עבר מספר בדיקות לב. . . . קשהקשהקשהקשה

, , , , על פי עצות שונות שקיבלו מרופאים ואנשי בית חוליםעל פי עצות שונות שקיבלו מרופאים ואנשי בית חוליםעל פי עצות שונות שקיבלו מרופאים ואנשי בית חוליםעל פי עצות שונות שקיבלו מרופאים ואנשי בית חולים. . . . מאודמאודמאודמאודדאגתי לו דאגתי לו דאגתי לו דאגתי לו , , , , יום יוםיום יוםיום יוםיום יום

. . . . באחד מבתי החולים הטובים ביותרבאחד מבתי החולים הטובים ביותרבאחד מבתי החולים הטובים ביותרבאחד מבתי החולים הטובים ביותר, , , , הוחלט לנתח אותו בירושליםהוחלט לנתח אותו בירושליםהוחלט לנתח אותו בירושליםהוחלט לנתח אותו בירושלים, , , , הטובים ביותרהטובים ביותרהטובים ביותרהטובים ביותר

אבל לצערי בהמשך התגלו כל מיני הפרעות אבל לצערי בהמשך התגלו כל מיני הפרעות אבל לצערי בהמשך התגלו כל מיני הפרעות אבל לצערי בהמשך התגלו כל מיני הפרעות , , , , הניתוח בהתחלה נראה מוצלח מדיהניתוח בהתחלה נראה מוצלח מדיהניתוח בהתחלה נראה מוצלח מדיהניתוח בהתחלה נראה מוצלח מדי

ביאוש גדול ביאוש גדול ביאוש גדול ביאוש גדול  אובדן גדול זה הותיר אותנו  אובדן גדול זה הותיר אותנו  אובדן גדול זה הותיר אותנו  אובדן גדול זה הותיר אותנו ....----19.4.9819.4.9819.4.9819.4.98וחזי הטוב והיקר שלנו נפטר בוחזי הטוב והיקר שלנו נפטר בוחזי הטוב והיקר שלנו נפטר בוחזי הטוב והיקר שלנו נפטר ב

        ....ביותרביותרביותרביותר

        . . . . אותו דבר אני יכולה לספר על ילדייאותו דבר אני יכולה לספר על ילדייאותו דבר אני יכולה לספר על ילדייאותו דבר אני יכולה לספר על ילדיי, , , , חזי היה ונשאר אחי האהוב עלי ביותרחזי היה ונשאר אחי האהוב עלי ביותרחזי היה ונשאר אחי האהוב עלי ביותרחזי היה ונשאר אחי האהוב עלי ביותר

הרבה מאוד אנשים השתתפו בקבורתו עם מתן כבוד שלא ניתן לתארו בעקבות חייו הרבה מאוד אנשים השתתפו בקבורתו עם מתן כבוד שלא ניתן לתארו בעקבות חייו הרבה מאוד אנשים השתתפו בקבורתו עם מתן כבוד שלא ניתן לתארו בעקבות חייו הרבה מאוד אנשים השתתפו בקבורתו עם מתן כבוד שלא ניתן לתארו בעקבות חייו 

כל הזמן הודגש לנו עד כמה הוא תמיד מילא את תפקידיו בצניעות כל הזמן הודגש לנו עד כמה הוא תמיד מילא את תפקידיו בצניעות כל הזמן הודגש לנו עד כמה הוא תמיד מילא את תפקידיו בצניעות כל הזמן הודגש לנו עד כמה הוא תמיד מילא את תפקידיו בצניעות , , , , המוצלחיםהמוצלחיםהמוצלחיםהמוצלחים

, , , , בחיים לא אשכח את היום העצובבחיים לא אשכח את היום העצובבחיים לא אשכח את היום העצובבחיים לא אשכח את היום העצוב. . . . שאין לתארושאין לתארושאין לתארושאין לתארוובדרך זו גם הותיר מאחוריו עצב ובדרך זו גם הותיר מאחוריו עצב ובדרך זו גם הותיר מאחוריו עצב ובדרך זו גם הותיר מאחוריו עצב 

 .    .    .    .    אני שמחה כי לו משפחה יפה אשר נותנת לו כבוד ואהבה בצורה שאין לתארהאני שמחה כי לו משפחה יפה אשר נותנת לו כבוד ואהבה בצורה שאין לתארהאני שמחה כי לו משפחה יפה אשר נותנת לו כבוד ואהבה בצורה שאין לתארהאני שמחה כי לו משפחה יפה אשר נותנת לו כבוד ואהבה בצורה שאין לתארה


