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זכרונות ילדותי  .נולדה אחותי אווה 4בגיל  .סקה'ואמא פרנצ, לאבא ארפאד בכפר קישפאטי בהונגריה 1930נולדתי בשנת 

ילד טבע , פחתיאת ילדותי ביליתי בחווה של מש, קולות הגעיה ברפת וקרקור התרנגולות בלול, מדיפים ריחות חיטה ופריחה

. שעורה וגפן, גידלה חיטה, ה עסקה בחקלאותולפרנסתמשפחתי הייתה המשפחה היהודית היחידה בכפר  .מאושר וסקרן

סביבו , הבית היה גדול. אותם מכרה המשפחה כל שנה לסוחרים מבודפשט, לסבא היה יקב גדול בו יצרו אלפי ליטרים של יין

 .ובית מרזח שסיפקה את צרכי התושבים בכפר חצר רחבה ובבית אף הייתה חנות מכולת
  

אבי היה חייל  .עסוקים בחקלאות ובמסחר, חיינו חיים שלווים. שימור, אכסון, בציר, קציר, זריעה, חיינו לפי עונות השנה

לימים הסתבר שהיה חסר לו אות הצטיינות אחד . הונגרי וזכה לאותות הצטיינות-במלחמת העולם הראשונה בצבא האוסטרו

בית המרזח היה מעין בית תרבות שבו הופיעו בעלי כישרונות שונים  .י למנוע את גירוש המשפחה למחנות ההשמדהכד

פילים  2, קופים, הקרקס הביא איתו דובים. מה שנחשב כמופע התרבות היחיד והמרכזי בכפר היה הקרקס .ושיעורי ריקוד

נהננו מביצועי התזמורת של הקרקס , אנחנו ילדי הכפר. וגועש רועש" גן חיות"החצר שלנו הפכה ל. וכלבים קטנים מאולפים

, הופיעו גם ליצנים. רצנו איתם בשמחה וקינאנו בילדי הקרקס על הכשרון שלהם בנגינה ובתיפוף, וליווינו אותה ברחובות הכפר

 .מתאבקים עם דובים ועוד, בולעי חרבות, מגידי עתידות, פעלולנים
  

שיחקתי עם ילדי הכפר . לעובדה זו לא הייתה כל משמעות בעיניי. היהודית היחידה בכפרהייתה המשפחה  ,משפחתי כאמור

, כמו רוב יהדות הונגריה היינו יהודים נאולוגיים ונהגנו ללכת לבית הכנסת בחגים, אנחנו .איתם הלכתי לבית הספר העממי

תקופת   .לגבי יהדותי ים המבוגרים לעגו ליילדי האיכר. מדי פעם היו גילויי אנטישמיות בכפר .בראש השנה וביום כיפור

כאשר הכיתה , ע"בשיעורי גדנ". יהודי מלוכלך לך לפלסטינה. "הלימודים בתיכון הייתה קשה ושם הרגשתי גילויי אנטישמיות

היא ידעה שאין באפשרותה . כאשר סיפרתי לאימי היא פרצה בבכי מר. אותי שלחו לנקות שירותים, התאמנה בחצר בית הספר

 .עשות דברל
  

רק "ילדי הכיתה רצו להצטלם . להצטלם לתמונת מחזורבדיוק החלו , כאשר נכנס לתוקף החוק המחייב יהודי לענוד טלאי צהוב

האירוע הותיר . את הטלאי אחרי ויכוחים רבים הצטלמתי ואני לא עונד". חזהאם הילד היהודי יענוד את הטלאי הצהוב על ה

היחס נבע מהעובדה . בכפר שלנו התייחסו בכבוד למשפחת בנדק, ירת האנטישמיותלמרות אוו .עליי רושם קשה מאוד

  .שהמשפחה עזרה לכל התושבים

  

  על קורותיך בזמן המלחמה  נא ספר
  

 
  .לפלוגות עבודה 18-42שבמהלכה גוייסו בכפייה יהודים בני  1942-הביטוי הבולט והגלוי הראשון של אנטישמיות התרחש ב

בסוף . חיילים הונגריים שמרו עליהם והתייחסו אל היהודים באכזריות וגסות. ודי פולי שעבד במכרה נחושתבן המגוייסים היה ד

נחקקו חוקים נגד  1944- י הנאצים ב"ע עם כיבוש הונגריה . במותו 34בן . פולי נרצח, כאשר פינו את מחנה העבודה, 1943

נאסר לעסוק במסחר וחודש אחרי כניסת הגרמנים נחקק חוק בו , נאסר ללמוד באוניברסיטאות, נאסר השימוש ברדיו. יהודים

 .חוייבו היהודים להיכנס לגטאות
  

יכולנו לקחת עמנו , על פי הוראת הממשל. עזיבת הבית הייתה מאוד קשה. Tapolcaאני ומשפחתי נכנסו לגטו בעיר הסמוכה 

הכפריים בזזו את ביתנו ואת , אחרי שעזבנו לגטו. רק מעט מאוד דברים וכך הותרנו בית של דורי דורות ורכוש רב מאחורנו

מעט מאוד אוכל ולא . החיים היו קשים מאוד. בחדר וחצי, שמונה נפשות, כל המשפחה. היינו כלואים בגטו כחודש וחצי. רכושנו

היינו שני  .אני זוכר שהיה שובך יונים בחצר הבית ואבא שלי תפס יונים בלילות כדי שיהיה למחרת מרק חם. ניתן לקנות דבר



 

לא . לא ידענו כמה זמן נשאר בגטו. ההורים דאגו לנו מאוד. וחצי אחרי בר המצווה 13וחצי ואני בן  9אחותי אווה בת  -ילדים

אבא שלי גויס עם כל צעירי הגטו לפלוגות עבודה וכל שאר בני המשפחה הועלו על רכבת מסע לעיר  .לדעת הייתה שום דרך

ישנו על קש  - התנאים היו מאוד קשים. בבית חרושת ללבנים Zalaו את כל הגטאות ממחוז שם ריכז Zalaegerszegהמחוז 

. חפרו תעלה בשדה ומעליה הניחו עמוד חשמל שעליו התיישבו לעשיית צרכים, שירותים לא היו. באולם גדול והאוכל היה גרוע

ט מהמשפחות העשירות מידע על מקומות בתקופת שהותינו היו חקירות רבות עם עינויים קשים כאשר מטרתם הייתה לסחו

שבו הרב של , זכור לי יום שישי אחד. כשכולם שומעים את הצעקות, החקירות התרחשו בעיקר בערב. מסתור של רכוש

 . ארגן תפילה המונית ובאמצע התפילה נשמעו זעקות העינויים, ר הלפרט סולומון"ד, טופלוצה
  

החיילים ההונגרים היכו אותנו . זריות את כל היהודים על רכבות משא של בהמותהעמיסו בברוטליות ובאכ 1944ברביעי ליולי 

ללא אוויר וללא , בלי כל אפשרות לזוז, ימים נסענו בקרון שמיועד לבהמות בצפיפות 4. ונהנו לבצע את עבודתם המלוכלכת

היו כאלה . ות הסבל של הזקניםאי אפשר לתאר את קולות הבכי של הילדים הקטנים ואת אנח. הצרכים נעשו בדליים. אוכל

אף אחד , בירקנאו - בת והגענו למחנה הריכוז אושוויץבבוקר נעצרה הרכ 4, עם עלות השחר .שמתו בתוך הקרון וזה היה נורא

אנשים מסתובבים במגרש : הצצתי מחלון הקרון וראיתי תמונה שלעולם לא אשכח. מנוסעי הרכבת כמובן לא ידע לאן הגענו

. היה זה שחר של יום נורא. חיכינו על הרכבת מספר שעות עד אשר פתחו את הדלתות לאור היום". ת פסיםמ'פיג"לבושים ב

הגרמנים . נאלצנו לרדת במהירות בלי סולם ובלי מדרגות !shnell! shnell:חיילים עלו לקרונות וצעקו . הורידו אותנו כמו חיות

שם כסא גלגלים שישב עליו סבא אחד והם השליכו אותו לאדמה היה . זרקו למטה בגסות את הגופות של הנפטרים בנסיעה

 .כמו היה חפץ
  

ממרחק של זמן זו תמונה נוראית . היהודים המגורשים נכנסו למצב של אפאטיה וגם אני ולכן אינני זוכר קולות בכי וצעקות

. בין הנשים לגברים בצעקותעל הרציף עמדו חיילים גרמנים והפרידו  .ה אילמתתהתמונה הראשונה באושוויץ היי. ודוממת

הסבתות שלי עמדו לצידה ונפנפו לי  2. בבוקר הזה על הרציף ראיתי בפעם האחרונה את אימי מחזיקה בזרועותיה את אחותי

הורו . אני נשלחתי ימינה. שמאלה להשמדה. כעת החלה סלקציה מול מנגלה .לא ידעתי שלא אראה אותן יותר לעולם. לשלום

רק , הייתה דממה באולם. את כל הגוף מכף רגל ועד ראש, לא רק את הראש סיפרו. החלו לספר אותנו לנו להתפשט ואסירים

נשלחנו למקלחות ואז קיבלנו את תלבושת . אף אחד מהספרים לא סיפר מה עומד לקרות. קול המספריים הגוזזות את שערינו

  . מחנות המוות

  

עד היום איני מבין איך . אני הייתי במחנה לבד. בגורל משפחתינודע לי מה עלה , מחנה הצוענים, "C"כשהגעתי למחנה 

סגור בין גדרות , לבד רק עם עצמי, לבד. בלי אדם קרוב, חצי שנה אחרי בר המצווה, 13נער בן , החזקתי מעמד לבדי

מיטות . ילדיםהייתי בצריף בצפיפות גדולה עם עוד הרבה  .הקרמטוריוםכך הבנתי מהר היא דרך , היציאה היחידה. חשמליים

הכניסו , בשעה די מוקדמת, בערב. שמיכות לכיסוי הגוף לא היו. על רצפת הבטון החשופה הונחו שמיכות ועליהן ישנו, לא היו

אם ". אפל"רמנית קראו לזה בג. בבוקר הייתה ספירה. אותו לצריף והעמידו בשורות למפקד ומשם ניתנה הוראה לישון

מים , נכון יותר, כד קפה שחור -" ארוחת בוקר"לו שעתיים ללא יפו חיכינו לפעמים אימריפים לא התאהמספרים של כל הצ

אלה שחילקו את המרק לא עירבבו אותו כך שמי שקיבל מנה . בשים בצהריים היו מביאים מין דייסה מירקות מיו. שחורים

  .מהחלק העליון של הסיר קיבל בעצם רק מים

  

  .אספו אותם בעגלות ומשם למשרפות. רבים מהילדים סביבי התמוטטו ומתו. מןירדתי במשקל והפכתי למוזל, ימים חלפו

בכניסה ישב פקיד ששאל . ולמחרת לקרימטוריום 11הצלחתי לשרוד את כל הסלקציות מלבד לאחת שממנה נשלחתי לצריף 

לדים רבים החלו ברקע י. האווירה הייתה קשה והבנתי שמכאן אי אפשר לברוח. 1944את שמי ותיעד את מותי בספטמבר 

נרדמתי בלילה האחרון של חיי ובאמצע הלילה התעוררתי לקול . להתפלל ואני התחלתי ללכת הלוך וחזור מרוב חוסר שקט

מכל . התעורר ורץ להוריד את הילד שומר הדלת. למעלה מתחת לגג, ילד אחד ניסה לברוח מהחלון של הצריף - צעקות 

רצתי בבהלה ושומר נוסף אחז . מיד ברחתי אחריו. רח החוצהת למקלחות ובאחר פתח את הדל המהומה בצריף לפתע ילד

. רעב אבל נחוש להציל את נפשו, עור ועצמות, רזה, ילד בודד, אינני יודע מאיפה היו לי הכוחות. בחולצתי אך הצלחתי להימלט

לא לחזור לצריף מכיוון שמי שהיה  ואמר הילדים, י לצריףבבוקר חזרת 4ב. היינו שישה שברחנו ולא ידעתי אם מחפשים אותי

  . כים שהגיעו מטרזינישטאט'הצלחתי למצוא מסתור בצריף של יהודים צ. בצריף קיבל פתק זיהוי ולי אין לכן ידעו שברחתי

היה מרד אסירים , 4התברר שפוצצו את משרפה מספר . צעקות ונביחות כלבים, בשביעי לאוקטובר שמעתי פיצוץ ויריות



 

אנשי  3להרוג , במהלך המרד הצליחו האסירים להוציא מכלל פעולה את בניין הקרימטוריום. ונדרקומנדואנשי הז, יהודים

אך הגרמנים דלקו אחריהם ולבסוף רצחו , חלק מהאסירים ניסו להימלט. את כל זה ראיתי במו עיני. אס ולפצוע אחרים.אס

  .ויהודים בלבד הם אלה שהשתתפו בו ,היה זה המרד המתוכנן והמחומש היחיד בכל תולדות אושוויץ. אותם

  

בו פעלה " D"בהמשך נשלחתי למחנה . א בחורף"שם חפרנו בורות בהם יניחו תפו" A"בסוף חודש אוקטובר הועברתי למחנה 

יצאתי . צעדנו לאושוויץ ושם מסרנו את כלי הנגינה. נתנו לכל ילד כלי נשיפה ואני קיבלתי חצוצרה. תזמורת כלי נשיפה

המשרפות . היו כל מיני שמועות שגם מאושוויץ לוקחים למשרפות אבל זה היה כבר חודש נובמבר. כנסתי לאושוויץמבירקנאו ונ

-באושוויץ קיבלתי גם מספר על זרוע יד שמאל . בהמשך נשלחתי עם עוד כמה ילדים לעבודות מטבח. בבירקנאו כבר לא פעלו

B-14508 .לא , בתקופה הזו שמנתי. א"בכל הזדמנות גנבתי תפו, טבחמבמצבי הפיזי היה רע ו .מרגע זה הפכתי למספר

  .לא ידעתי על מצב החזיתות וכמובן שלא היה מושג עוד כמה זמן נהיה כלואים, וכמו כולם נראיתי כמו מוזלמן

  

, הלכנו רק בלילה". צעדת המוות"שבועיים הלכנו ב. לפני היציאה התלבשתי במספר שכבות. עזבנו את המחנה 25.01.45- ב

אס שליוו אותנו .חיילי האס. דרכו עליו ,כל מי שנפל, ירו בו-שיצא מהשורה כל מי. שלג עד הברכיים, מעלות 20קור של מינוס ב

באפיסת כוחות העמיסו , אחרי שבועיים. הלכנו אל הלא נודע ולמזלי מבחינה גופנית הצלחתי לעמוד במסע הנורא. היו אכזריים

הייתי בצריף דחוס יחד עם  .מחנה איום ונורא, Gross Rosenהגענו למחנה הריכוז , ויום אחרי נסיעה של לילה. אותו על רכבת

. מונחות במחנה מתים כל בוקר היו ערימות של יהודים. וירד הרבה שלג 1945פברואר , בחוץ היה מאוד קר .עוד כאלף איש

מכונאים ואני התנדבתי כי בילדותי ערב אחד נפוצה שמועה שמחפשים . אמרתי לעצמי שצריך לצאת מהמחנה הנורא הזה

במחנה זה אני , Breslauהגענו למחנה . עשינו מקלחת וקיבלנו בגדים נקיים, עברנו למחנה עבודה .עסקתי בתיקון אופניים

  . חדרים מחוממים ומיטות אמיתיות, אוכל חם -התנאים היו טובים . עבדתי במפעל להרכבת מנועי סילון

  

  ם המלחמה ועד עלייתך לארץ  על קורותיך מתו אנא ספר
  

  
 .שנגיע הביתה בשלום ושנמצא את משפחתנו, מסדר שבו הקצין איחל לנו כל טובערכו החיילים , לפנות ערב, איבשישה במ

יומיים  .השער היה פתוח וכולם יצאו לחפש אוכל, לא צריך היה לפרוץ את הגדר. ים עזבו ונשארנו חופשיים ללא שמירההגרמנ
הנשים הוציאו סדינים לבנים ונפנפו . ראינו מטוסי קרב רוסים מעלינו ומאוד פחדנו. הרוסי שיחרר את המחנהאחר כך הצבא 

. על הטנקים יישבו חיילים וניגנו באקורדיאון בשירה אדירה, בהמשך ראינו טנקים רוסים. כנראה זה מה שהציל אותנו, בהם
הצלחתי לחזור לעירי ושם גיליתי . להגיע הביתה -תה מטרה אחת לכולם היי. אני הייתי כל הזמן לבד, המשכנו ללכת ברגל

? היכן אמא ואווה, שתי הסבתות, היכן סבא -כולם פרצו בבכי ושאלות רבות נשאלו , הפגישה הייתה קשה. שאבי נותר בחיים
לאחר כמה שבועות  .בלי בכי ובלי ביטוי של רגש כלשהו סיפרתי להם את שקרה לכל הקהילה. אף אחד לא יחזור: ואני עניתי

הוא ראה את המספר על היד ואמר שניתן להסיר ואני עניתי שהמספר יישאר על זרועי כמזכרת לכל . חליתי והלכתי לרופא
  . החיים

  
. הם לא חשבו שמישהו יחזור מהתופת. התחלתי לאסוף את הרכוש שלנו שהכפריים בזזו אך הם כמובן לא רצו להחזיר דבר

בתנועת החלוץ חילקו את  .ס של אבי הציע לשלוח אותי לתנועת החלוץ בבודפשט ואכן נסעתיעם אבי והגילא הסתדרתי 
אני . ילדים רבים שהסתתרו בתקופת המלחמה ונותרו יתומים סביבי היו ".שומר הצעיר"הילדים לתנועות נוער ואני הגעתי ל

השתתפנו בפעילויות , ה יצאנו לטיוליםבמסגרת התנוע .במחנות המוות ואסור היה לדבר עליהם והייתי מהבודדים שעבר
. עסקנו בחקלאות ורכשנו מושג ראשוני בעיבוד אדמה. התנועה דאגה להכשיר אותנו לחיי הקיבוץ". שומריאדה"מחנאות כמו ה

שיניתי . פלסטינה, נסעתי למקום לא ידוע. נמסר שאנו עולים ארצה 1946ביולי . למדנו גם עברית, במקביל לפעילויות ההכשרה
. שם ריכזו את כל העולים פליטי השואה, מחנה ביגוסלביהבעברנו . שמי לברזילי אברהם בטענה שהשם שלי מאוד הונגרי את

  . בני עקיבא ועוד, הפועל הצעיר, הנוער הציוני, שם התמקמו ילדים מתנועות הנוער גורדוניה
  

. בעיקר כדורגל, תחרויות ספורט בין התנועותהמתנו שלושה חודשים וניצלנו את הזמן ל. סיפקו לנו אוכל וינט'וגא "אונר
התפקיד , אני הייתי החצוצרן של האוניה. איש בדרך לארץ 3300" כנסת ישראל"עלינו על האוניה . יצאנו לדרך 1946בנובמבר 

ונייה הבהלה על הא. אווירון סיור בריטי גילה אותנו ליד האי קפריסין וקרא לכולם לרדת למטה. שלי היה לאסוף את הסדרנים
אוניות קרב מקיפות את האונייה  8למחרת בבוקר ראינו ". התקווה"הבנו שנתפסנו ופרצנו בשירה אדירה של , הייתה גדולה

הם הטילו . לא נתנו לבריטים לעלות לספינה וזרקנו עליהם את כל מה שבא ליד. ו אותנו עד לנמל חיפהוהם לי. הקשישה שלנו
היה . כמעט שנה שהייתי בקפריסין. לטו על האונייה וגירשו אותנו למחנה בקפריסיןלבסוף הבריטים השת. פצצות גז מדמיע



 

למדתי את שפת , הקמנו מחנה אוהלים, לאימונים" הגנה"גויסתי ל .הרבה זמן פנוי וניצלתי אותו ללימוד עברית ולעיסוק בספורט
  .עליתי ארצה 1947סט באוגו. למדתי קשרים בחבלים והגנה עצמית וכמובן שהייתי גם החצוצרן, המורס

  

  על חייך  בארץ נא ספר
  

  

חודש ימים הבראנו והחלמנו שם . הגעתי למחנה ההסגר בעתלית ומשם הגעתי לקריית שמואל לבית ההבראה של הסוכנות

בבן שמן המשכנו ללמוד . י היפה"זו היית א. עבדנו ושמרנו, שם למדנו". בן שמן"משם הגעתי לכפר הנוער . אחרי קפריסין

אחרי כל מה שעברתי בחיי הקצרים הרגשתי , חיי החברה בכפר היו מצוינים ולראשונה. ברית ואני למדתי מסגרות וחרטותע

המצב הביטחוני הורע והיו מתקפות ערביות של ". הגנה"התאמנו במסגרת ה, מלבד הלימודים המקצועיים. שייך ומאושר

" חיסנו"כנראה שהימים הקשים במחנות , אני מגלה שלא פחדתי ,מעניין שכשאני נזכר באותם ימים. שיירות אספקה לכפר

  .אותי

  

  .ומיד החלו תקריות אש סביבנו!" יש מדינה" - ריקודים וצעקות , שירה, בערב הכרזת המדינה הייתה שמחה גדולה

ים מאותה תקופה אחד הזיכרונות הקש. לפני כיבוש לוד ורמלה הוחלט לפנות את כל יושבי כפר הנוער ואני הגעתי לכפר ויתקין

עברתי  1948באוקטובר . ח"י חיילי הפלמ"נבלמה בקרב יריות ע" אלטלנה"ל "כאשר אוניית הנשק של האצ 21.6.1948-היה ב

בהמשך השתלבתי בעבודות . השוכן לרגלי הרי הבשן ושם סייענו בשמירת הקיבוץ במלחמת הקוממיות, לקיבוץ להבות הבשן

כחלוצים חיינו חיים . וץ שובל שבדרום ושם הקדשתי עשר שנים מחיי לחלוציות בנגבבהמשך עברתי לקיב. מסגרות בקיבוץ

. להוסיף חברים ולתגבר את כוח העבודה, להשלים את הקיבוץ -באנו במטרה מסוימת . מסתפקים במעט שהיה, צנועים

קיבלו אותי במסגריה לעבודה , למזלי. בקיבוץ היה סדר יום נוקשה וקפדני שבו כל אחד נותן לפי יכולותו ומקבל לפי צרכיו

בתקופת הפדאיון שבין היתר רצחו  50- בשנות ה. גיליתי בעצמי כישרון חבוי להמצאת פטנטים, במסגרת העבודה. במחרטה

הצלחתי להמציא ולפתח בעיקר בכוחות עצמי מערכת השקייה אוטומטית . החקלאים פחדו לצאת בלילה לשדות, חקלאים

קיבוץ שובל גרתי גם בבאר שבע ועבדתי גם בקיבוץ מזרע  ובהמשך התחלתי לעבוד בהקמת אחרי . שהצילה חקלאים רבים

 1965- אני ושושי התחתנו ב. את אשתי שושי הכרתי בחוג ריקודי עם בבית הספר החקלאי אשל הנשיא. הכור הגרעיני בדימונה

  .לויבדתי ולכן לילדיי נתתי את הכאת הילדות שלי א. מירב וערן - ילדים  2נולדו לנו . שנים 46- והיינו נשואים כ

  

עם . ה עד יציאתי לפנסיהמלאכהייתי ממקימי באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע ובמשך שנים ניהלתי את בית ה 1967בשנת 

חיי מלאים בפרקים שלעיתים אני לא מבין כיצד  .ח פיקוד דרום ולפרוייקטים של תעשייה אווירית"השנים גם סייעתי לאמל

כרם נטעתי "הקמת המדינה והחיים בה תיעדתי בספרי , העלייה לארץ, מהילדות דרך השואה, את כל חיי. נשארתי שפוי

  .אך הקמתי כרם חדש ופורה כאן בישראל ארצי, את הכרם שהיה למשפחתי בהונגריה איבדתי -" בארצי

  

כל שעוברות השנים נראה שהיהודים כ, העם היהודי זוכר את יציאת מצרים ואת קריעת ים סוף וגם את מגילת אסתר אך לצערי

כואב היום שיש ישראלים שלא , כנערים שהגיעו לבנות ולהיבנות .לא זוכרים את האסון הגדול ביותר שפקד אותם בהיסטוריה

בעבר הייתה . המדינה מבחינה חברתית לא כמו שהיה פעם .מעריכים את הארץ ומבחינתם זה כמו לגור בכל מדינה אחרת

היום הרושם נוצר מסוג . בעבר אנשים היו מתרשמים מהידע והערכים של האדם. אידיאולוגיה חזון וחלוציות, םערכי, סולידריות

היה ניסיון להקים  שנה יהיה כתוב בדפי ההיסטוריה שאחרי חורבן יהדות אירופה 50,60לדעתי בעוד  .הרכב או גודל הבית

האבא . אני והמדינה כמו אבא ובן .העץ לא יעמוד, ים נרקביםמדינה ליהודים כי שורשים מחזיקים את העץ ובמידה והשורש

  .שגידל את בנו והבן יצא לתרבות רעה

  

הקמת משפחה , הקמתה והגנתה, בניית הארץ –אני מסתכל אחורה וגאה בפירותיי , לאחר כל המאורעות שחוויתי, אך היום

אני עדיין , לצד כל הקשיים שקיימים היום במדינה .ריוןהפרחת הנגב וסיפוק מפעילותי המקצועית באוניברסיטת בן גו, ישראלית

  .סמוך ובטוח שזו מדינת היהודים ועליה צריך לשמור לעד

  
  

  2014אפריל , עומר, רניאק'יוסי צ: ראיון 



 

  

  

  

  


