
 eRachel (Tafach) Demozi הרחל )טפאצ'( דמוז
 

01:00:00:17 01:00:02:09 
 קוראים לי רחל

 
01:00:02:20 01:00:04:04 

 שמי הנוסף הוא טפאצ',
 

01:00:04:15 01:00:05:18 
 יש לי שני שמות.

 
01:00:08:18 01:00:09:19 

 אני טפאצ'
 

01:00:10:13 01:00:12:13 
 לאבי קוראים צ'אנה אדמסה

 
01:00:12:23 01:00:15:02 

 לאימי  קוראים איילנש טמאית.
 

01:00:18:03 01:00:19:18 
 באיזה שנה נולדת?

 
01:00:23:04 01:00:25:07 

 .1966לפי לוח השנה המערבי נולדתי בשנת 
 

01:00:28:15 01:00:30:22 
 .1966-נולדתי ב

 
01:00:31:18 01:00:36:15 

 נולדתי בכפר שנקרא אייווה.
 

01:00:42:04 01:00:45:23 
 להורים שלי יש תשעה ילדים

 
01:00:46:10 01:00:48:22 

 ואני השביעית במספר.
 

01:00:54:11 01:00:55:12 
 איך היית באתיופיה?

 
01:00:56:16 01:01:02:16 

 8-10כשבגרתי והגעתי לגיל 
 התחלתי ללמוד.

 
01:01:02:22 01:01:08:21 

 ם הייתי כמו שאר הילדיםעד לתחילת הלימודי
 

01:01:09:24 01:01:16:04 
 אבא שלי רצה שאלך ללמוד. 8-9ובגיל 



 
01:01:17:08 01:01:19:14 

 לא רק אני, גם אחיי הקטנים
 

01:01:19:19 01:01:21:13 
 ואחותי הגדולה

 
01:01:21:23 01:01:24:07 

 כולנו נשלחנו ללימודים.
 

01:01:24:22 01:01:29:01 
 אחותי הגדולה התגוררה אצל 

 סבתא שלי בזמן הלימודים.
 

01:01:31:24 01:01:34:03 
 אני הייתי אמורה להתגורר אצל בני משפחה,

 
01:01:34:16 01:01:40:04 

 אצל דודים מצד אבי או אימי.
 

01:01:40:09 01:01:42:01 
 זה מה שאבא שלי רצה.

 
01:01:42:12 01:01:45:19 

 שלי חשב שאחיי הקטנים, קטנים אבא
 מדי בכדי להתחיל ללמוד

 
01:01:46:01 01:01:49:06 

 ולכן, מוטב שיחכו עם עניין הלימודים.
 

01:01:50:16 01:01:53:04 
 בהתחלה, הוחלט שאני אתגורר

 בביתו של דודי מצד אימי.
 

01:01:53:18 01:01:55:17 
 תי הרבה.אני כמובן הייתי ילדה קטנה ולא הבנ

 
01:01:56:08 01:01:58:20 

 אבי לא התייעץ איתי לפני שהחליט
 אם אני הולכת או לא.

 
01:01:59:00 01:02:00:12 

 בוקר אחד הוא פשוט
 

01:02:01:14 01:02:06:11 
 הודיע לי שאני צריכה ללכת, הלכתי
 ספר יהודי-לבית הספר ונרשמתי. זה היה בית

 
01:02:09:03 01:02:12:22 

 מהצד של אמא שלי יש שושלת של קסים,



 
01:02:13:07 01:02:16:23 

 קס ברהן, קס ברוך ובגלל
 השושלת ממנה אימי מגיעה

 
01:02:18:06 01:02:19:16 

 הם למדו בבית הספר עברית.
 

01:02:20:04 01:02:23:09 
 אבי החליט שאלמד שם. בתקופת לימודיי

 שלי.גרתי אצל אחיין של אמא 
 

01:02:24:09 01:02:26:15 
 הייתי ילדה קטנה שלא מבינה הרבה,

 
01:02:27:14 01:02:29:07 

 צעירה.
 

01:02:29:23 01:02:32:07 
 הייתי שם לפרק הזמן שנקבע.

 
01:02:32:20 01:02:34:22 

 אני לא זוכרת כמה זמן זה היה
 

01:02:35:13 01:02:37:15 
 קבע.אבל נשארתי לזמן שנ

 
01:02:37:20 01:02:39:12 

 מאוד התגעגעתי לבית
 

01:02:39:24 01:02:41:12 
 ומרוב געגועים ירדתי במשקל.

 
01:02:42:07 01:02:44:04 

 אבא שלי
 

01:02:44:22 01:02:47:04 
 לא אהב את זה והחזיר אותי בחזרה הביתה.

 
01:02:48:13 01:02:50:00 

 נדרש.נשארתי שם את הזמן ה
 

01:02:52:08 01:02:56:06 
 אבי לא הרפה מהמחשבה שאני צריכה ללמוד

 
01:02:56:18 01:03:01:02 

 הוא חשב שאולי לא נוח לי אצל משפחת
 אמי ולכן עברתי לגור עם המשפחה של אבא שלי.

 
01:03:01:06 01:03:02:13 



 עברתי להתגורר אצל דודתו של אבי.
 

01:03:02:19 01:03:08:17 
 יש לנו הרבה שאלות בנושא של

 הלימודים ונחזור אליהם בהמשך.
 

01:03:08:23 01:03:15:04 
 אני רוצה לחזור לנושא המשפחה

 והמקום בו גדלת.
 

01:03:17:05 01:03:20:02 
 לכפר בו גדלת קוראים אייווה,

 נכון?-
 

01:03:20:08 01:03:24:04 
 באזור הזה? היו לך הרבה בני משפחה שגרו

 
01:03:24:10 01:03:29:01 

 כן, היה אזור אחד שהיו בו הרבה יהודים.
 

01:03:29:09 01:03:31:15 
 בעיקר בני משפחה של אבא שלי,

 
01:03:32:01 01:03:33:05 
 אחיינים שלו.

 
01:03:33:24 01:03:36:16 

 גם לפני שנולדתי הם היו משפחה גדולה,
 

01:03:37:05 01:03:39:05 
 אחים שלו, אחיות שלו.

 
01:03:39:16 01:03:42:13 

 וכשגדלנו
 

01:03:42:24 01:03:45:06 
 עם הדודים והאחיינים שלו

 
01:03:45:12 01:03:48:02 

 היינו משפחה גדולה.
 

01:03:49:00 01:03:52:03 
 הכפר היה גדול?

 כן, הכפר היה גדול.-
 

01:03:53:15 01:03:56:05 
 זה היה אזור הררי ומרהיב ביופיו.

 
01:03:57:13 01:04:01:13 

 מזג האוויר היה נעים, פשוט מקום יפה.



 
01:04:02:00 01:04:05:11 

 אנשים היו מגיעים ממקומות אחרים
 

01:04:05:19 01:04:09:24 
 וזה היה כמו תחנת מעבר לגונדר

 או לכפרים אחרים כמו בלסה.
 

01:04:10:13 01:04:12:19 
 בדרך ליעד הכפר שלנו שימש אותם

 כתחנת עצירה לצורך מנוחה
 

01:04:13:10 01:04:14:19 
 אצל המשפחה שלנו או

 
01:04:15:04 01:04:17:01 

 אצל אנשים אחרים מהכפר.
 

01:04:17:06 01:04:18:24 
 בין אם זה במשפחה שלנו או משפחות אחרות

 
01:04:19:07 01:04:23:04 

 הכפר היה תחנת מעבר
 מאוד טובה בגלל היותו כפר הררי

 
01:04:24:01 01:04:25:24 

 עם מזג אוויר מאוד נעים.
 

01:04:27:17 01:04:32:04 
 הכפר ממוקם באמצע, בין  דגה  לקולא.

 
01:04:33:13 01:04:35:00 

 את יודעת את השושלת שלך?
 

01:04:36:09 01:04:38:03 
 שלי קוראיםלאבא 

 
01:04:40:01 01:04:42:08 

 צ'אנה, צ'אנה אדמסה,
 

01:04:43:04 01:04:44:14 
 אדמסה יסיאס,

 
01:04:45:11 01:04:49:00 
 יסיאס ממשת,

 וכך הלאה.
 

01:04:49:05 01:04:53:03 
 לאמא שלי קוראים איילנש

 טמאית, טמאית ברוך,



 
01:04:54:05 01:04:57:04 

 הוא ראש הקייסיםברוך, 
 

01:04:57:13 01:04:59:09 
 שהגיע לארץ ממש מזמן,

 
01:04:59:22 01:05:02:04 

 מראשוני הקסים החשובים שהגיעו ארצה.
 

01:05:02:20 01:05:05:01 
 אמא שלי היא בת דוד שלו.

 
01:05:05:09 01:05:06:19 

 סליחה, הבת של אח שלו.
 

01:05:07:02 01:05:10:04 
 למרות שאבא של אמא נפטר

 לפני שנים רבות באתיופיה,
 

01:05:11:16 01:05:13:12 
 הדוד שלה קס ברהן ברוך

 
01:05:14:10 01:05:15:16 

 שהיה איש מאוד מכובד,
 

01:05:17:02 01:05:19:17 
 היא חלק מהשושלת המכובדת וכך גם אני.

 
01:05:20:05 01:05:23:00 

 האמאלסבתא שלי מצד 
 

01:05:23:13 01:05:25:24 
 קוראים זנבו ביינה.

 
01:05:29:18 01:05:33:05 

 גם היא היית אישה מוכרת
 אישה מאוד מכובדת.

 
01:05:33:10 01:05:35:00 

 היא זכתה לעלות ולהיקבר בארץ,
 

01:05:35:17 01:05:36:21 
 זיכרונה לברכה.

 
01:05:39:14 01:05:42:19 

 זהו.
 אמרת שיש לך שני שמות-
 

01:05:43:06 01:05:45:04 



 מוקדם יותר בשיחה שלנו.
 נכון. -
 

01:05:45:07 01:05:47:24 
 מה משמעות השמות ומי נתן לך אותם?

 
01:05:49:08 01:05:53:06 

 השם שקיבלתי בלידתי הוא טפאצ'.
 את השם הזה קיבלתי מהוריי

 
01:05:54:00 01:05:56:20 

 מה קיבלתי מהם את השם הזהל
 צריך לשאול אותם, אני לא יודעת.

 
01:05:58:19 01:06:00:04 

 את השם השני,
 

01:06:00:08 01:06:03:00 
 הייתי בת שמונה או תשע

 
01:06:03:15 01:06:07:18 

 וכשאבא שלי שלח אותי למקום אחר ללימודים
 

01:06:07:24 01:06:09:24 
 של אמא שלי.גרתי אצל דוד 

 
01:06:10:11 01:06:13:15 

 היו שם חבר'ה אחרים בוגרים יותר ממני
 

01:06:14:00 01:06:18:16 
 שגרו שם בשכירות, כולם בדירה אחת.

 גם אני גרתי שם.
 

01:06:18:21 01:06:20:07 
 לאחת הנשים במקום

 
01:06:21:09 01:06:23:22 

 בת דודה שלי, גם קראו טפאצ',
 

01:06:24:20 01:06:28:01 
 לשתינו קראו טפאצ'

 שתינו עם שם זהה, וזה לא הסתדר.
 

01:06:29:04 01:06:31:24 
 דוד של אמא שלי, קס ברהן ברוך

 שסיפרתי עליו קודם לכן,
 

01:06:32:18 01:06:35:20 
 איש מאוד מכובד
 שאהב אותי מאוד



 
01:06:36:05 01:06:41:04 
 לנו טפאצ' אחת אמר שכבר יש

 ולא נכון שתהיה עוד אחת עם שם זהה
 

01:06:41:08 01:06:45:09 
 לכן, מהיום והלאה ייקרא שמה

 רחל וכך ניתן לי שמי השני.
 

01:06:46:19 01:06:49:17 
 מכיוון שהשם ניתן לי על ידי 

 הקס הגדול מאותו היום והלאה
 

01:06:50:06 01:06:53:12 
 דיי ועד לעלייתי ארצהעד לסיום לימו

 
01:06:54:01 01:06:54:20 
 קראו לי רחל.

 
01:06:54:23 01:06:59:08 

 השם רחל גבר על השם הראשון,
 אם זה בבית הספר, בכפר, בכל מקום.

 
01:06:59:18 01:07:03:14 

 השם הראשון לא נשכח, הוריי ומשפחתי
 תמיד קראו לי  טפאצ'

 
01:07:04:11 01:07:08:11 

 אבל במסגרת הלימודים
 השם החדש נטמע יותר ויותר.

 
01:07:08:23 01:07:14:08 

 בארץ, אנשים חושבים  שאת השם קיבלתי פה
 אבל זה שם שניתן לי עוד בילדותי.

 
01:07:14:13 01:07:19:12 

 מה הרגשת כשהחליפו לך את השם מטפאצ' לרחל
 

01:07:20:00 01:07:22:04 
 תך ילדה?עוד בהיו

 כן,-
 

01:07:22:07 01:07:24:08 
 דוד שלי אמר לי

 
01:07:26:06 01:07:31:08 

 שבגלל שהיה בית ספר יהודי הכרנו את 
 סיפורי התנ"ך על אברהם שרה ,יעקב.

 
01:07:31:21 01:07:34:21 



 הכרנו את הסיפורים, אבא  היה מלמד אותנו.
 

01:07:36:13 01:07:40:05 
 ן שהיינו שתיים עם שם זההמכיוו

 ולא הייתה אף אחת מועדפת,
 

01:07:40:08 01:07:42:16 
 הוא היה קורא לשתינו והיינו הולכות יחד

 
01:07:42:21 01:07:49:11 

 הוא החליט שמרגע זה ייקראו לי רחל
 זו בעצם הסיבה שקוראים לי כך ולא אחרת.

 
01:07:49:17 01:07:51:19 
 תי מהשם החדש.אני ממש שמח

 
01:07:52:04 01:07:54:12 

 לפעמים היו קוראים לי בשם רחל,
 

01:07:55:01 01:08:01:10 
 השמות היו מתערבבים והיו

 קוראים לי בשני השמות.
 

01:08:03:09 01:08:06:05 
 במה ההורים שלך עסקו?

 
01:08:08:15 01:08:12:20 

 אבא שלי זכרונו לברכה
 

01:08:14:00 01:08:16:19 
 היה איש אמיד מאוד, בכפר ובסביבה בכלל.

 
01:08:17:11 01:08:19:03 

 מאוד מאוד עשיר,
 

01:08:19:08 01:08:20:17 
 אהוב על הבריות,

 
01:08:21:02 01:08:25:12 

 הוא היה חקלאי שחרש הרבה את האדמה
 היה  לו מזון בשפע: פרות ,כבשים וכו'.

 
01:08:25:21 01:08:30:06 

 בסביבה שלו, גם בקרב האנשים שנחשבו עשירים
 

01:08:30:12 01:08:31:22 
 או אמידים,

 
01:08:33:20 01:08:34:19 

 אבי נחשב למספר אחד.



 
01:08:35:00 01:08:37:22 

 הוא היה ידוע בהכנסת אורחים
 

01:08:38:07 01:08:41:14 
 כשאנשים עברו דרך הכפר שלנו

 היו מתארחים אצלנו בבית.הם 
 

01:08:41:20 01:08:43:21 
 קיבלנו הרבה כבוד בגלל היותנו ילדיו.

 
01:08:44:04 01:08:47:05 

 אבי היה אדם שרחשו לו כבוד רב.
 

01:08:47:11 01:08:51:11 
 אמא שלי, שתזכה לחיים ארוכים,

 
01:08:51:18 01:08:57:02 

 ולים, בטחינה, כל העבודה שהיא עשתה, בביש
 בהכנת האוכל, הכלים לאוכל,

 
01:08:57:09 01:08:58:24 

 הבית היה מאוד גדול
 

01:08:59:15 01:09:02:10 
 הבית שאנחנו גדלנו בו
 והגדולים יותר גדלו בו.

 
01:09:02:24 01:09:06:00 

 בבית היו הרבה חגיגות. במועדי החגים השונים
 

01:09:06:07 01:09:11:05 
 היו מוזמנים לחגיגות הרבה אנשים

 מהכפר ומחוצה לו. הרבה אנשים היו מגיעים
 

01:09:11:24 01:09:16:22 
 והחגיגות היו מפוארות

 היה הרבה אוכל ושתיה.
 

01:09:17:04 01:09:22:13 
 ארבעה ימי החגיגות אנשים-במשך שלושה

 היו סועדים. ככה זה היה.
 

01:09:22:20 01:09:27:18 
 אמא שלי הייתה עובדת הרבה.

 
01:09:28:00 01:09:32:13 

 היא עבדה קשה, אירחה את כולם
 דאגה להם לאוכל ושתייה.

 



01:09:32:20 01:09:36:00 
 אנשים היו נפרדים מאתנו ממש מאושרים.

 
01:09:36:05 01:09:39:08 

 אבא שלי מאוד אהב
 בני משפחה שהגיעו מבחוץ,

 
01:09:39:22 01:09:42:18 

 מאוד אהב לארח אנשים בביתו,
 לתת להם אוכל ושתיה.

 
01:09:43:12 01:09:49:21 

 גם לאחר כל העבודה הקשה, אבי היה
 מתפלל ומודה לאלוהים.

 
01:09:51:04 01:09:56:20 

 בנוסף, כל שנה הוא נהג לתרום לאנשים.
 

01:09:57:13 01:10:00:05 
 כרת זההדבר שאני הכי זו

 
01:10:01:09 01:10:03:15 

 שבכל שנה בתקופת ראש השנה
 

01:10:04:09 01:10:07:24 
 מעבר לכך שהיה מזמין אנשים

 לסעודה ולחגיגה גדולה
 

01:10:08:20 01:10:12:09 
 הוא היה קולה שתי שקים של פיצוחים

 
01:10:12:17 01:10:17:05 

 את מה שקלה היה לוקח לגונדר
 מחלק למקבצי נדבות ושם

 
01:10:17:17 01:10:20:11 

 זה היה מאז שאני מכירה את עצמי,
 אפילו לפני כן

 
01:10:21:06 01:10:23:14 

 עד שעליתי לארץ. גם כשכבר עליתי לארץ
 

01:10:23:18 01:10:26:16 
 הוא כל הזמן אהב לדאוג ולתת לעניים

 
01:10:27:04 01:10:29:24 

 יתה משהו שהוא גדל אתוהנתינה הי
 

01:10:30:19 01:10:36:11 
 כל שנה הוא היה מעמיס שני שקים



 על גבי חמורים ולוקח לעיר
 

01:10:36:21 01:10:40:09 
 ובמשך יום שלם היה

 מחלק את המזון לנזקקים.
 

01:10:40:18 01:10:43:20 
 הוא היה עושה את זה בכל שנה באופן קבוע

 
01:10:44:06 01:10:50:02 

 מצרף אליו אנשים נוספים ואת ילדיו הגדולים.
 בערב אמא שלי הייתה קולה מבשלת ומכינה לו הכל

 
01:10:50:06 01:10:53:13 

 הוא היה אורז את זה בשקים גדולים
 

01:10:53:24 01:10:57:00 
 והיה לוקח את זה מוקדם בבוקר
 ומחלק את זה במשך יום שלם.

 
01:10:57:05 01:11:01:10 

 ככה הוא היה נוהג. הוא היה 
 איש של נתינה עם רצון עז לתרום.

 
01:11:01:17 01:11:06:23 

 כל הזמן האכיל, תרם ואירח
 הוא מאוד אהב את זה.

 
01:11:08:00 01:11:13:09 

 בשיחה קודם הזכרת שהבית שנולדת
 וגדלת בו היה מאוד גדול,

 
01:11:13:13 01:11:15:12 

 נכון,
 את זוכרת איך הבית נראה? -
 

01:11:15:19 01:11:16:15 
 בטח שאני זוכרת

 
01:11:16:19 01:11:20:03 

 אם הייתי באה לאזור שלכם,
 איך הייתי מזהה את הבית שלכם?

 
01:11:20:14 01:11:26:22 
 בעושר ובגודל.

 ואיך נראה הבית מבפנים, כמה חדרים יש בו?-
 

01:11:27:17 01:11:31:21 
 כשחיינו שם,

 



01:11:32:04 01:11:36:05 
 כמו הבתים שיש לעשירים בארץ,

 ככה זה היה נראה גם שם.
 

01:11:36:14 01:11:42:04 
 בצד אחד של הבית היה דיר גדול לכבשים,

 
01:11:42:10 01:11:48:08 

 בצדו השני של הבית הייתה רפת
 לפרות, לפרים ולעגלים,

 
01:11:48:20 01:11:52:01 

 בתוך הבית היו קשורים הסוסים והחמורים.
 

01:11:52:10 01:11:55:11 
 לפעמים גם את הכבשים היו מכניסים

 לבית, לבית שאנחנו חיים בו.
 

01:11:55:14 01:11:58:17 
 הבית היה מחולק?

 לא, לא הייתה חלוקה-
 

01:11:58:22 01:12:00:18 
 עצם חלל אחדהבית היה ב

 גדול ולא מחולק.
 

01:12:00:21 01:12:05:18 
 נכון, החדר הנפרד בבית בעצם היה המג'ט

 המקום בו אימי הכינה טלה,
 

01:12:05:23 01:12:11:18 
 טחנה דברים, הכינה אינג'רה.

 המקום נקרא מג'ט ושימש כמטבח.
 

01:12:12:04 01:12:15:20 
 רדהחוץ מזה החלל היה ללא הפ

 בצד אחד של הבית נקשרו הסוסים וכו'
 

01:12:15:24 01:12:22:22 
 מהצד השני היו המיטות לשינה

 ובאמצע היה מקום לישיבה, מעין סלון.
 

01:12:23:02 01:12:26:20 
 שם היו כולם יושבים ומעבירים את זמנם.

 
01:12:30:09 01:12:33:14 

 כשאני חושבת היום על הזמנים ההם
 

01:12:34:02 01:12:38:02 
 אני מתמלאת בתחושה גדולה של גאווה וכבוד



 
01:12:38:17 01:12:40:24 

 לעבור את כל הדברים ההם
 

01:12:42:00 01:12:48:11 
 בתוך כל זה, להיות הבת של ההורים האלה

 אנשים שאירחו, האכילו והשקו
 

01:12:48:15 01:12:51:15 
 ה זה כבוד מאוד גדול.להיות בת להורים כאל

 
01:12:54:08 01:12:59:08 

 סיפרת שאת הבת השביעית להורים שלך,
 

01:12:59:16 01:13:02:12 
 מה זה לימד אותך, מה למדת מזה?

 
01:13:03:13 01:13:06:05 

 כשאומרים מספר שבע, כשאני נולדתי
 

01:13:07:00 01:13:10:05 
 ה ומחוץאחותי הגדולה כבר הייתה נשוא

 לבית בעצם לא הכרתי אותה,
 

01:13:11:15 01:13:14:22 
 אחי הגדול יסיאס כבר היה ממש בוגר.

 
01:13:15:05 01:13:21:12 

 כשאחיי וביניהם יסאיס התחתנו,
 אני הייתי בת שנה אני לא זוכרת את זה.

 
01:13:21:24 01:13:23:23 

 הוא ואחותי התחתנו באותו היום
 

01:13:24:09 01:13:25:14 
 ביחד?

 כן, ביחד.-
 

01:13:25:15 01:13:28:06 
 היא הלכה למקום מגוריו של בעלה

 ואחי הביא את אשתו אלינו.
 

01:13:30:24 01:13:36:01 
 כלומר, לגדול ולשחק 

 איתם ביחד לא יצא לי.
 

01:13:36:17 01:13:43:03 
 וככה זה המשיך, אחיי התחתנו אחד

 השני וגרו בסמוך אלינו. אחרי
 



01:13:43:08 01:13:46:15 
 אחותי הגדולה זאת שמעליי

 גדלה אצל סבתי
 

01:13:48:02 01:13:51:22 
 לכן, אני מתייחסת לאחיי הגדולים

 כמו להורים שלי ולא כמו לאחים שלי
 

01:13:52:01 01:13:54:07 
 כי לא גדלנו ביחד

 לא בילינו ביחד
 

01:13:54:13 01:13:59:04 
 לא השתובבנו ביחד, זה לא כמו בארץ

 שקונים צעצועים לילדים והם משחקים יחד
 

01:13:59:07 01:14:01:02 
 אני לא מכירה את זה

 
01:14:01:19 01:14:03:19 

 וזה ממש
 

01:14:04:04 01:14:10:13 
 מעציב אותי שלא גדלתי איתם ביחד.

 
01:14:10:18 01:14:12:24 

 הם ראו בי כמו בת שלהם,
 

01:14:13:13 01:14:15:06 
 הם גידלו אותנו.

 
01:14:15:16 01:14:17:13 

 בנוסף לזה,
 

01:14:17:18 01:14:22:24 
 כשגדלתי והתבגרתי

 שני אחיי הקטנים
 

01:14:23:15 01:14:27:06 
 אומנם היו בבית, אך הם היו ילדים קטנים.

 
01:14:28:15 01:14:31:19 

 מה שאני מתכוונת להגיד זה שלא
 זכיתי להרבה זמן איכות עם האחים שלי

 
01:14:31:23 01:14:34:05 

 אלא יותר עם הילדים של השכנים.
 

01:14:34:09 01:14:35:17 
 בבית הוריי



 
01:14:37:11 01:14:38:08 
 לא זכיתי לזה

 
01:14:38:11 01:14:41:03 

 לגדול באותה התקופה. לא היה לי עם מי
 

01:14:43:18 01:14:46:20 
 בגלל שגדלתי עם אחים

 שגדולים ממני גדלתי כמותם.
 

01:14:47:03 01:14:51:01 
 מאז שאני מכירה את עצמי

 אחיי גרו בשכנות אלינו
 

01:14:51:16 01:14:53:14 
 נשואים בעלי בתים וכו'.

 
01:14:56:06 01:15:01:17 

 שהורייך לימדו אותך יש משהו
 כמו חקלאות לדוגמא?

 
01:15:02:10 01:15:09:01 

 לא, כשגדלתי הייתי לפעמים עוזרת לאמא שלי
 ומביאה לה מים ומסייעת לה בדברים אחרים.

 
01:15:09:05 01:15:10:12 

 הייתי ילדה קטנה
 

01:15:10:22 01:15:15:11 
 אבא שלי חשב שהגדולים

 
01:15:15:21 01:15:19:02 

 נשואים וגרים מולו
 בשכנות יהיו כמוהו

 
01:15:19:09 01:15:22:00 

 אבל הקטנים צריכים
 ללכת ללמוד ולהשכיל.

 
01:15:22:03 01:15:27:08 

 הוא הצטער על כך שאת אחותי הנשואה
 הוא לא שלח ללימודים.

 
01:15:27:16 01:15:29:08 

 .הייתי שומעת אותו מצטער על זה
 

01:15:29:10 01:15:31:09 
 אבל לאחר מכן

 הוא החליט



 
01:15:32:03 01:15:35:12 

 שהילדים הקטנים חייבים ללמוד.
 

01:15:35:20 01:15:38:12 
 לאחר שההחלטה הזו התקבלה לי כבר

 
01:15:38:24 01:15:42:01 

 לא היה זמן לעזור הרבה לאמי
 

01:15:42:04 01:15:45:03 
 מיד הוא לקח אותי לשם,כי 

 הלכתי, חזרתי וכו',
 

01:15:46:19 01:15:48:14 
 אז לא הסתדר

 
01:15:48:21 01:15:51:11 

 ולא עזרנו לה הרבה.
 

01:15:54:23 01:15:57:04 
 תתחילי מלמעלה.

 בסדר. -
 

01:15:57:20 01:16:00:19 
 אלה הם בני משפחתי.

 תסובבי את התמונה אליי. -
 

01:16:05:22 01:16:07:09 
 אלה הם בני משפחתי.

 
01:16:07:12 01:16:11:22 

 זו האות צ' בעברית.
 האות הראשונה של המילה צ'אנה.

 
01:16:12:03 01:16:15:03 
 הסיבה לכך זה
 שכשאחי הגדול

 
01:16:16:03 01:16:17:12 

 עלה לארץ ראשון
 

01:16:19:07 01:16:24:16 
 בשם משפחה צ'אנה הוא נרשם

 ולא בשם אדמסו.
 

01:16:24:24 01:16:26:11 
 צ'אנה זה שמו של אבא שלי בעצמו.

 
01:16:26:21 01:16:27:24 



 אבא שלי
 

01:16:28:08 01:16:32:06 
 במקום לרשום את שם משפחתו כאדמסה

 הוא נרשם כצ'אנה, שמו הפרטי של אבי.
 

01:16:32:12 01:16:35:12 
 חנו עלינו לארץ אחריוכשאנ

 כולנו נרשמנו גם כצ'אנה, בעקבותיו
 

01:16:35:18 01:16:42:09 
 ובגלל זה אנחנו רואים פה את האות צ'

 ופה רשומים השמות שלנו.
 

01:16:42:17 01:16:44:01 
 זה אבא שלי,

 
01:16:44:17 01:16:45:20 
 זאת אמא שלי

 
01:16:46:13 01:16:47:12 

 בריאה,שתהיה 
 

01:16:47:22 01:16:52:06 
 זאת אחותי,

 אני עוד לא נולדתי
 

01:16:52:15 01:16:53:12 
 כשהיא התחתנה.

 
01:16:54:00 01:16:59:20 

 זה אחי שעלה לארץ ראשון,
 אלה האחים שגרו בשכנות אלינו,

 
01:17:00:13 01:17:03:00 

 שני אלה.
 

01:17:03:19 01:17:05:16 
 ת אחותיזא
 

01:17:06:06 01:17:08:23 
 שהתחתנה באותו היום שאחי
 התחתן ומיד לאחר מכן עזבה,

 
01:17:09:08 01:17:11:06 

 עזבה למקום מגוריו של בעלה
 ואחי נשאר בכפר.

 
01:17:12:05 01:17:14:16 

 זאת האחות שגדלה יחד עם סבתי.



 
01:17:15:19 01:17:19:15 

 זאת אני
 שני אחיי הקטנים. ואלה

 
01:17:26:03 01:17:29:01 

 סך הכל כמה ילדים הייתם?
 תשעה ילדים.-
 

01:17:29:03 01:17:33:14 
 אני ממוקמת במקום השביעי מתוך תשע,

 
01:17:34:12 01:17:36:12 
 בין האחרונים.

 
01:17:39:09 01:17:40:19 

 ככה גדלנו.
 

01:17:41:21 01:17:44:05 
 שנולדתכ
 

01:17:44:10 01:17:46:14 
 או כשגדלת מעט

 
01:17:46:16 01:17:48:16 

 המדינה,
 

01:17:48:20 01:17:54:17 
 מי היה השליט שם?

 מי היה אחראי על הסדר במדינה?
 

01:17:54:21 01:17:57:06 
 את זוכרת?

 זה משהו שאת מכירה?
 

01:17:57:23 01:18:03:16 
 רת הרבה, הייתי כשהיילהאני לא זוכ

 סלסה סיים את שלטונו.
 

01:18:04:02 01:18:06:13 
 לאחר נפילתו, ה"דרג" תפס את השלטון.

 
01:18:06:16 01:18:09:10 

 גם ה"דרג" לא היה הרבה זמן בשלטון.
 זה מה שאני זוכרת.

 
01:18:09:14 01:18:11:06 

 בנוסף
 

01:18:11:19 01:18:17:00 



 כבר בלימודים ולומדת אם את
 במשך שנה או שנתיים

 
01:18:17:12 01:18:21:06 

 יכול להיות שהם לימדו שם
 אז יכולת לדעת.

 
01:18:21:10 01:18:24:04 

 אנחנו לא ידענו הרבה.
 

01:18:24:17 01:18:31:03 
 כשאת מתחילה לגדול, להכיר את עצמך,

 מתבגרת את מכירה מקומות אחרים,
 

01:18:31:10 01:18:39:07 
 מנהגים של מקומות שונים כי מהמקום

 שאת באה ממנו אין הרבה.
 

01:18:39:16 01:18:42:20 
 יתרה מזאת, כשהייתי חוזרת לכפר

 הייתי מעין אורחת
 

01:18:43:02 01:18:49:10 
 רק בחופשות מבית הספר, בחגים

 הייתי חוזרת לכפר.
 

01:18:49:13 01:18:53:06 
 מעבר לזה לא הייתי שם הרבה

 נכון, לא הייתי שם הרבה.
 

01:18:53:18 01:19:00:04 
 אבא שלי שלח אותי לדוד של אמא שלי

 הייתי שם שנה בערך.
 

01:19:00:12 01:19:07:00 
 נשארתי שם משהו כמו שנה ובגלל שזאת הייתה

 הפעם הראשונה בה נפרדתי מהוריי
 

01:19:07:03 01:19:11:13 
 כנראה שהתגעגעתי מאוד. אני לא זכרתי

 וכשחשבתי על הסיבה שבגללה הוא החזיר אותי
 

01:19:12:20 01:19:18:09 
 כנראה כאב לו כשראה כמה רזיתי

 והוא החליט להחזיר אותי לבית.
 

01:19:18:15 01:19:21:15 
 זה קרה בפעם הראשונה כשנשלחת לאחותך

 לדוד של אמך?או בפעם השנייה כשנשלחת 
 



01:19:21:18 01:19:24:07 
 בהתחלה זה היה אצל הדוד של אמא שלי,

 
01:19:24:11 01:19:26:19 

 לאחר מכן הוא לקח אותי לדודה שלו.
 

01:19:26:23 01:19:28:21 
 שני הבתים היו קרובים אחד לשני

 וזה היה אותו בית ספר.
 

01:19:28:24 01:19:30:08 
 ת באותה התקופה?בת כמה היי

 
01:19:30:11 01:19:36:07 

 הייתי שם לתקופה של יותר משנה
 עשרה, לא זוכרת במדויק,-הייתי בת תשע

 
01:19:37:23 01:19:39:03 

 אבי לקח אותי לדודה שלו.
 

01:19:39:14 01:19:42:19 
 הלכתי לדודים שלי והיו להם ילדים

 
01:19:43:00 01:19:45:16 

 נות שלהם הייתה בגילי.אחת הב
 

01:19:45:21 01:19:52:11 
 אני והיא היינו ביחד.

 הייתי שם בערך שנה וחצי.
 

01:19:53:11 01:19:58:17 
 גם כשעברתי לשם הוא לא הרגיש בנוח עם זה.

 הוא היה מגיע הרבה ומביא לי דברים.
 

01:19:58:22 01:20:04:10 
 כל הזמן הוא היה מביא לי אוכל,

 
01:20:04:16 01:20:07:03 

 כל הזמן הוא היה חושב ודואג לי.
 

01:20:07:05 01:20:11:07 
 הוא מאוד רצה שאלמד והוא לא 
 רצה שיהיה לי קשה ולא נוח שם.

 
01:20:11:18 01:20:13:15 

 בתקופת החגים
 

01:20:15:01 01:20:18:13 
 כמו ראש השנה או פסח

 



01:20:18:18 01:20:22:23 
 הוא היה דואג לבוא ולקחת אותי חזרה

 ואמר שאני לא צריכה להישאר שם בחג.
 

01:20:23:20 01:20:26:09 
 אני לא זוכרת למה אבא הוציא אותי מהלימודים.

 
01:20:26:20 01:20:29:07 

 לאחר מכן, תקופה מסוימת נשארתי בבית
 

01:20:30:04 01:20:33:16 
 ת ספר כנראה עד שיימצא בי

 טוב אחר שאליו אעבור.
 

01:20:33:22 01:20:38:16 
 הייתי בבית מחוץ ללימודים

 לתקופה של בין שנה לשנה וחצי.
 

01:20:39:05 01:20:39:24 
 חיכיתי.

 
01:20:41:10 01:20:42:04 

 ואז
 

01:20:42:16 01:20:44:11 
 לאחר שחיכיתי

 
01:20:45:09 01:20:50:20 

 גדולה והוריי תמיד היואחותי ה
 מזמינים אלה את אלה ומתראים הרבה

 
01:20:51:24 01:20:55:14 

 אחותי הגדולה התגוררה עם חמה וחמתה
 

01:20:55:19 01:20:58:01 
 בעלה של אחותי היה הבן היחיד שלהם

 לא היו להם עוד ילדים.
 

01:20:58:03 01:21:00:03 
 .אחותי הייתה מזמינה את הוריי

 
01:21:00:12 01:21:03:12 

 יום אחד חמתה של אחותי
 

01:21:04:17 01:21:05:13 
 שאלה

 
01:21:05:23 01:21:09:13 

 לאחר שאבי שאל מה שלום הילדים וכו'
 מה שלום הבת השנייה שלך



 
01:21:09:18 01:21:15:08 

 זאת ששלחת לוולקה
 ללימודים, מה שלומה?

 
01:21:15:20 01:21:21:02 

 הוא ענה לה שכרגע הוא לא מצא לי בית ספר
 ועד שיימצא לי בית ספר אחר, אני בבית.

 
01:21:22:06 01:21:26:19 

 היא ענתה ואמרה לו: איך אתה מדבר ככה?
 יש לה פה אחות עם ילדים

 
01:21:26:21 01:21:32:10 

 היא יכולה לגדול יחד איתם, איך היא
 כשיו ותביא אותה לפה.ככה חסרת מעש, לך ע

 
01:21:33:02 01:21:38:09 

 לאחר מה שהיא אמרה אחותי וגיסי 
 דאגו לכך שאני אבוא אליהם.

 
01:21:38:12 01:21:41:16 

 חמתה של אחותי אמרה שאני
 צריכה להיות שם, ללמוד.

 
01:21:42:03 01:21:45:16 

 היא הייתה נחרצת ולחצה בעניין הזה.
 

01:21:45:18 01:21:48:04 
 אבי לבסוף התרצה מה גם

 שזה הבית של הבת שלו, אחותי.
 

01:21:48:07 01:21:52:15 
 מה יותר טוב שתהיה אצל אחותה
 לא עדיף מלשלוח אותה לדודים?

 
01:21:54:01 01:21:55:00 

 אז
 

01:21:55:13 01:21:59:00 
 עברתי להתגורר אצלה.

 מך?היא הייתה יותר גדולה מ-
 

01:21:59:05 01:22:02:17 
 כן, הרבה יותר גדולה ממני

 היא הבת הבכורה בבית.
 

01:22:02:23 01:22:04:00 
 גדולה מאוד.

 



01:22:04:05 01:22:09:03 
 כשהיא הספיקה ללדת שני ילדים

 אני עוד לא נולדתי בכלל.
 

01:22:09:19 01:22:13:00 
 ולכן, יש לי אחיינים שהם

 ר גדולים ממנייות
 

01:22:13:10 01:22:14:09 
 עכשיו.

 
01:22:14:24 01:22:20:12 

 גם במקרה הזה אבי לא התייעץ איתי
 בקשר למעבר, לא שאל לדעתי.

 
01:22:20:17 01:22:22:21 

 אין, הוא הקובע.
 

01:22:23:03 01:22:26:04 
 הוא אמר לי שאני צריכה ללכת לשם.

 
01:22:26:10 01:22:29:17 

 עזבתי את הבית
 ועברתי לבית אחותי.

 
01:22:29:24 01:22:31:18 

 נרשמתי שם ללימודים.
 

01:22:33:03 01:22:35:02 
 גם שם היה בית ספר יהודי.

 
01:22:35:04 01:22:38:13 

 ספר בסביבה?-במקום, בכפר בו נולדת היה בית
 

01:22:38:19 01:22:43:02 
 ה שנאלצתי לנדודלא, זאת הסיב

 ממקום למקום לטובת לימודים.
 

01:22:43:10 01:22:46:19 
 בתקופה שלי לא היה בית ספר בסביבה
 אבל בתקופה של אחיי, הוקם בית ספר.

 
01:22:47:10 01:22:50:22 

 הם הקימו שם בתי ספר
 ואחיי הקטנים למדו שם,

 
01:22:51:03 01:22:53:20 

 ונים.במיוחד אחי בן הזק
 

01:22:55:05 01:22:58:05 



 עברתי לאחותי,
 

01:22:58:12 01:23:02:01 
 לבית עם משפחה

 הייתי שם כמו ילדה.
 

01:23:03:06 01:23:05:16 
 בזכותם.

 
01:23:05:19 01:23:07:01 

 זה הבן של אחותי
 

01:23:08:09 01:23:13:13 
 אני והוא כמעט באותו הגיל

 
01:23:13:18 01:23:16:03 

 היינו דומים לא רק בגיל,
 גם מבחינת ההתנהגות שלנו.

 
01:23:16:17 01:23:19:04 

 מאוד אהבנו האחד את השנייה
 ואחותי מאוד אהבה אותי.

 
01:23:19:23 01:23:21:16 

 הסתדרתי טוב מאוד עם הילדים
 

01:23:21:20 01:23:24:01 
 ההתייחסות אליי הייתה

 אלה שילדו אותי. כאילו הם
 

01:23:25:04 01:23:28:04 
 ככה גידלו אותי, הם רשמו אותי לבית הספר

 
01:23:28:15 01:23:30:20 

 לאחר מכן עברתי לבית ספר אחר.
 

01:23:31:04 01:23:35:03 
 לאחר שסיימתי את הלימודים בבית הספר היהודי

 עברנו לבית ספר אחר.
 

01:23:38:09 01:23:45:14 
 סיפרת שלא יצא לך לבלות

 ולשחק הרבה עם האחים שלך
 

01:23:46:17 01:23:49:07 
 בתור ילדה עד שהתחלת להכיר

 את עצמך ולהבין דברים.
 

01:23:49:13 01:23:54:04 
 כל התקופה עד שנשלחת ללימודים



 עם מי בילית, עם מי שיחקת?
 

01:23:54:08 01:23:58:02 
 עשית? עם מי בילית, מה

 
01:23:58:14 01:24:03:16 

 עם מי ביליתי אני לא זוכרת,
 אני רק זוכרת שאחיי לא היו שם.

 
01:24:04:10 01:24:10:00 

 בגיל מבוגר, אחי הגדול
 התחיל ללמוד, רק לאחר נישואיו.

 
01:24:10:14 01:24:14:11 

 הוא היה חוזר מהלימודים רק בימי שישי
 אני זוכרת. לסופי שבוע, את זה

 
01:24:14:18 01:24:19:04 

 היה גם את הבן של השכנים, היינו באותם 
 גילאים, שהיה קרוב משפחה של אבי.

 
01:24:19:15 01:24:22:11 

 אני והוא היינו משחקים יחד בחצר
 

01:24:22:20 01:24:27:15 
 וכשאחי הקטן גדל מעט
 הייתי משחקת גם איתו.

 
01:24:27:20 01:24:33:18 

 היינו משפחה גדולה
 תשעה ילדים זה הרבה.

 
01:24:34:10 01:24:36:11 

 אבל לא גדלנו כל האחים יחד.
 

01:24:37:01 01:24:40:01 
 אני לא הכרתי אותם בילדות שלי.

 
01:24:42:03 01:24:47:05 

 אחותי הגדולה הייתה לי לאמא
 ואחיי הגדולים חיו אתנו בשכנות.

 
01:24:47:11 01:24:49:15 

 הייתי נודדת בין הבתים שלהם.
 

01:24:50:00 01:24:54:10 
 היחסים בינינו לא היו 

 יחסים של אחים חברים.
 

01:24:54:17 01:24:59:21 



 היית בת שבע, את לא זוכרת
 בילויים משותפים?

 
01:25:00:06 01:25:05:19 

 היו מפנקים אותך לפעמים
 למשחקים? היה לך זמן

 
01:25:06:09 01:25:08:01 

 היו נותנים לך מנוחה?
 

01:25:08:14 01:25:12:15 
 זה היה כמו שאני רציתי

 
01:25:13:06 01:25:14:24 

 כשהייתי קטנה וכשגדלתי
 

01:25:15:21 01:25:19:09 
 הייתי מאוד אהובה על אבא שלי.

 
01:25:21:11 01:25:25:11 

 י הייתה מבקשת ממני אומנם אמא של
 לעשות כל מיני עבודות פה ושם

 
01:25:26:10 01:25:31:04 

 אבל לא היה מי שיטריח 
 אותי ויטרטר אותי.

 
01:25:33:02 01:25:37:12 

 את הילדות שלי ביליתי הרבה עם השכנים וכו'.
 

01:25:37:14 01:25:40:16 
 בגלל זה אני בעצם אומרת

 בהלך שלא היה לי הר
 

01:25:41:08 01:25:44:02 
 ושאני לא זוכרת הרבה מעבר לזה.

 
01:25:44:09 01:25:47:18 

 מה שאני זוכרת זה שאחיי הגדולים לא היו.
 

01:25:48:13 01:25:50:20 
 אני זוכרת אותם בבגרות שלי
 אבל לא כחלק מהילדות שלי.

 
01:25:50:23 01:25:56:11 

 ם ואחיי כשהאחים נפגשים לפעמי
 הגדולים מדברים על הילדות שלהם,

 
01:25:56:19 01:25:59:23 

 אני לא נמצאת שם בכלל,



 לא נולדתי עדיין.
 

01:26:00:03 01:26:02:17 
 הפערים הם מאוד גדולים,

 
01:26:03:09 01:26:05:05 

 הפערים בין הגדולים לקטנים אצלנו.
 

01:26:06:07 01:26:11:04 
 ן נקודת המבט שלי כלפיהםהרבה זמ

 הייתה כאילו הם ההורים שלי.
 

01:26:11:17 01:26:12:20 
 כמו לאנשים גדולים.

 
01:26:13:16 01:26:18:23 

 אבי רחש כבוד לכל הילדים שלו.
 נתן שמות לכל הילדים מהגדול ועד לקטן.

 
01:26:19:20 01:26:22:23 

 היינו קוראים אחד לשני בשמות חיבה
 כמו יאיה, תאתה. ממש כמו הגדולים,

 
01:26:23:02 01:26:25:02 

 ככה גדלנו.
 

01:26:25:21 01:26:33:05 
 לא גדלת עם האחים שלך ובנוסף,

 אביך שלח אותך למקום אחר לטובת לימודים.
 

01:26:33:15 01:26:40:04 
 איך האחים ואמא שלך הרגישו בקשר לזה?

 ואחייך הקטנים?
 

01:26:40:09 01:26:43:23 
 כמובן שאחיי הקטנים היו

 רוצים אותי שם איתם,
 

01:26:44:23 01:26:47:18 
 אבל מה הם הרגישו ומה
 הם אמרו אני לא יודעת.

 
01:26:49:03 01:26:53:15 

 אבא שלי היה מגיע הרבה ובודק לשלומי
 

01:26:53:21 01:26:59:22 
 בעקבותבודק עד כמה החיים שלי השתנו 

 היציאה מהבית והמעבר לבית אחר.
 

01:27:00:14 01:27:02:05 



 הוא כל הזמן היה בודק.
 

01:27:02:11 01:27:04:03 
 אם הוא ראה שלא נוח

 הוא ישר היה לוקח אותי משם
 

01:27:04:06 01:27:06:15 
 גם אם זה מהבית של דודה שלו.

 
01:27:07:24 01:27:13:19 

 ה היה בחג, והדודה הציעהיום אחד, ז
 שישאיר אותי לחג יחד עם הילדים.

 
01:27:14:03 01:27:17:04 

 הוא סירב להצעה ואמר לה
 שאני לא נשארת שם לחג:

 
01:27:17:11 01:27:18:24 

 "את הילדה שלי אני לוקח".
 

01:27:19:06 01:27:22:19 
 בערב, ממש מאוחר הוא הגיע רכוב על סוס

 
01:27:23:15 01:27:27:09 

 והחליט לקחת אותי לבית.
 

01:27:27:12 01:27:32:09 
 הוא היה אדם מאוד דתי,

 
01:27:32:21 01:27:36:19 

 שומר מצוות באדיקות,
 לא להפר את מצוות השבת,

 
01:27:36:24 01:27:38:11 

 לא לעבוד בחגים,
 

01:27:39:01 01:27:43:24 
 י לא חיה עם ההורים שליהוא חשש שמכיוון שאנ

 לא יהיה מי שידריך אותי בעניין הדת
 

01:27:44:02 01:27:47:11 
 ואמר "עדיף שתהיה איתי בחגים
 ואני אלמד ואדריך אותה בעניין...

 
01:27:47:14 01:27:49:12 

 היא צריכה לשמור את מה שאני שומר"
 

01:27:50:19 01:27:54:13 
 רלדוגמא בצום יום כיפו

 



01:27:55:05 01:28:01:05 
 מהרגע שהכרתי את עצמי לא היה

 צום שלא צמתי בטענה שאני קטנה מדי.
 

01:28:02:00 01:28:04:12 
 מאז שאני מכירה את עצמי, תמיד צמתי ביום כיפור.

 
01:28:04:16 01:28:08:08 

 בגלל שלאבי זה היה מאוד חשוב:
 "ילדים של יהודים צריכים לצום"

 
01:28:09:00 01:28:12:02 

 אנחנו צריכים לצום בימים שצמים בהם.
 

01:28:12:07 01:28:15:04 
 הוא תמיד היה מעודד אותי ואומר

 "אל תדאגי, את גיבורה" וכאלה דברים,
 

01:28:15:24 01:28:18:02 
 מאז שהייתי ממש קטנה.

 
01:28:18:14 01:28:21:20 

 עשרה-יל שלושפה בארץ מתחילים לצום מג
 

01:28:22:08 01:28:25:05 
 באתיופיה אם אתה בוגר מספיק ומבין 

 עניין אתה צריך להתחיל לצום.
 

01:28:26:13 01:28:28:13 
 ככה היה נהוג אצלו.

 
01:28:31:19 01:28:32:10 

 ואז
 

01:28:35:21 01:28:39:17 
 בעצם את אומרת שאביך העדיף אותך

 חים שלך?על פני שאר הא
 

01:28:41:07 01:28:43:12 
 נכון, ביחס לשאר האחים שלי

 זה נכון שהוא העדיף אותי
 

01:28:43:20 01:28:47:05 
 יכול להיות שגם את שאר האחים,

 מה שאני יודעת זה על עצמי,
 

01:28:48:22 01:28:50:08 
 מאוד.

 
01:28:51:09 01:28:59:00 



 ליכל הזמן הוא היה מחמיא 
 "היא יכולה, היא מצליחה, היא בעלת יכולת".

 
01:29:01:08 01:29:08:05 

 בזמנו את רצית ללמוד, להשכיל
 היה לך את הרצון הזה, מעצמך?

 
01:29:08:10 01:29:12:15 

 כן, רציתי. אני אפילו זוכרת
 שממש ממש בהתחלה

 
01:29:12:22 01:29:15:06 

 קרובת משפחה של אבי
 

01:29:15:22 01:29:18:01 
 חיה אתנו באותו הכפר באיווה

 
01:29:19:03 01:29:25:15 

 וחזרה לכפר לאחר שסיימה את
 לימודיה ולימדה את הצעירים על החגים.

 
01:29:25:22 01:29:29:14 

 היא לימדה את הצעירים עם הבוגרים יחד.
 

01:29:29:18 01:29:33:03 
 וניאני הלכתי ללמוד אצלה מרצ

 בלי לשאול את אבא שלי.
 

01:29:33:15 01:29:36:19 
 הלכתי, למדתי וחזרתי לבית.

 
01:29:36:24 01:29:41:13 

 הראיתי לו איך אני כותבת כל מיני 
 מילים והסברתי לו מה אני כותבת.

 
01:29:41:19 01:29:45:00 

 הוא מאוד שמח ואמר שאם
 .אני כבר בעניין הוא ילמד אותי גם

 
01:29:45:06 01:29:49:03 

 הוא רשם את כל המילים שהוא מכיר
 "ככה את רושמת את השם שלך...

 
01:29:49:11 01:29:52:18 

 ככה רושמים את השם שלי".
 לימד אותי הרבה.

 
01:29:53:01 01:29:55:03 

 הוא לימד אותנו הרבה,
 גם את הקטנים הוא לימד.



 
01:29:57:05 01:29:59:04 

 הוא אהב מאוד לימודים.
 

01:30:00:06 01:30:01:08 
 רצה שהילדים ילמדו.

 
01:30:01:16 01:30:05:10 

 הרצון שהילדים ילמדו היה לכל 
 הילדים או ספציפית אלייך?

 
01:30:05:15 01:30:12:09 

 לדעתי הוא מאוד הצטער על כך
 שאחיי הגדולים לא למדו.

 
01:30:13:06 01:30:20:07 

 כפיצוי הוא החליט שאנחנו הקטנים נלך ללמוד
 ונשכיל, הוא בעצמו היה אומר את זה.

 
01:30:22:08 01:30:27:24 

 לכן, אפילו אחי הקטן יצא ללימודים
 באזור אחר, כשהגיע הזמן שלו.

 
01:30:29:00 01:30:30:01 

 בכפר אחר.
 

01:30:30:12 01:30:33:01 
 ב אליי.בכפר אחר,  לא קרו

 
01:30:37:07 01:30:41:09 

 אבי מאוד רצה בזה,
 

01:30:43:08 01:30:44:11 
 זה שימח אותי.

 
01:30:44:24 01:30:51:10 

 כשעברת לדודה שלך,
 

01:30:53:22 01:30:56:14 
 כשהוא היה אמור לקחת אותך

 
01:30:57:20 01:31:03:11 

 סיפרת לי על החיים בכפר
 היה איש מכובד ודתי, ושאבא שלך

 
01:31:03:14 01:31:08:04 

 על האזור, על היהודים בכפר
 את כל זה סיפרת לי.

 
01:31:09:00 01:31:14:10 



 בשכנות אליכם היו אנשים אחרים,
 משפחות אחרות?

 
01:31:15:01 01:31:17:14 

 את מתכוונת לנוצרים?
 כן, לנוצרים-
 

01:31:17:20 01:31:24:13 
 וגם משפחות אחרות,

 איך היו היחסים ביניכם?-
 

01:31:24:23 01:31:26:12 
 לבין המשפחות האחרות בכפר?

 
01:31:27:01 01:31:27:14 

 כן.
 

01:31:30:00 01:31:33:22 
 בגלל שאבי היה אדם אמיד

 
01:31:34:15 01:31:36:22 

 הנוצרים מאוד אהבו אותו.
 הוא עסק בעבודות ברזל,

 
01:31:37:11 01:31:41:09 

 הוא היה מכין ומספק כלים
 מברזל לכל האנשים בסביבה.

 
01:31:42:16 01:31:46:07 

 היה את הבן דוד שלו
 שהיה שותף בגידול שלנו,

 
01:31:47:05 01:31:48:11 

 קוראים לו עזרא שטה.
 

01:31:48:18 01:31:55:01 
 ואחים שלו היו, בני דודים שלו הי

 פקדו רדטה ועוד ועוד.
 

01:31:55:20 01:31:56:23 
 היו.

 
01:31:57:18 01:32:01:19 

 הוא היה מאוד חשוב בשבילם.
 

01:32:01:24 01:32:07:11 
 אבי נחשב למאוד מכובד בסביבה.

 היו אומרים "אבא צ'אנה איש גדול ומכובד,
 

01:32:07:18 01:32:11:07 



 ית"אכלנו ושתינו אצלו בב
 אין מי שלא  היה אומר את זה.

 
01:32:12:23 01:32:16:09 

 הנוצרים מאוד אהבו אותו,
 בגלל שהיה עושה להם עבודות ברזל,

 
01:32:16:22 01:32:19:16 

 ושנית בגלל אמא שלי
 

01:32:21:04 01:32:24:20 
 היא הייתה עוזרת להם הרבה.

 היו שם הרבה עניים, במיוחד נוצרים.
 

01:32:25:05 01:32:26:13 
 לא היה להם הרבה.

 
01:32:26:20 01:32:30:16 

 כשהם היו באים אלינו, בזמן אירוע למשל,
 

01:32:30:24 01:32:35:17 
 שטח הגידול היה גדול,

 היו הרבה תפוחי אדמה,
 

01:32:36:09 01:32:38:21 
 היא הייתה נותנת להם תפוחי אדמה.

 
01:32:39:20 01:32:45:15 

 הם היו נפגשים ומבלים יחד.
 היו קוראים לה "גברת איילנש, גברת איילנש"

 
01:32:45:24 01:32:48:03 

 כל הנוצרים אהבו אותה.
 

01:32:48:12 01:32:52:14 
 כולם היו אוכלים ושותים
 היא לא היית מחשבנת,

 
01:32:52:20 01:32:55:13 

 היה בשפע בבית
 כל הזמן היה

 
01:32:56:06 01:32:59:09 

 הרבה אוכל בגורן, הרבה פרות,
 

01:33:00:23 01:33:03:08 
 בבית היה הרבה...

 
01:33:05:02 01:33:06:07 

 איך אומרים את זה...



 
01:33:06:24 01:33:09:20 

 הגורן היה מלא תבואה.
 

01:33:10:03 01:33:11:21 
 היו לה חיים טובים.

 
01:33:12:15 01:33:15:24 

 היא גם אהבה לתת לאחרים.
 

01:33:16:01 01:33:20:08 
 כל מי שהיה מגיע לבקר מעולם

 לא ראיתי שעזב מבלי לסעוד.
 

01:33:20:20 01:33:23:10 
 לא היה מקרה שמישהו בא

 ולא אכל, אין דבר כזה.
 

01:33:24:06 01:33:31:18 
 את זוכרת אם לפעמים היו עימותים

 על רקע דתי או כל סיבה אחרת?
 

01:33:33:06 01:33:35:22 
 טבעו היה לא להתעמת עם מי 

 שאמר אלה נוצרים, אלה יהודים.
 

01:33:36:00 01:33:40:16 
 היו קוראים ליהודים בשמות גנאי כמו "קיילה"

 לא היו חסרים גם כאלה, היו הרבה.
 

01:33:41:04 01:33:45:09 
 חי כמו אחד משלהם אבל, אבא שלי

 
01:33:45:21 01:33:48:04 

 והתעלה מעליהם.
 

01:33:48:23 01:33:51:10 
 הוא היה אחד שהסתדר עם כל אחד.

 
01:33:51:15 01:33:54:02 

 הוא שימש כפותר סכסוכים.
 

01:33:54:07 01:33:55:17 
 הוא היה לוקח על

 עצמו את האחריות.
 

01:33:55:20 01:34:00:14 
 מכיוון שהיה ידוע ומוכר בעבודתו ועושרו

 
01:34:00:23 01:34:06:00 



 הם כיבדו אותו. לא ידוע לי
 שהוא התעמת עם מישהו.

 
01:34:06:10 01:34:08:05 

 הוא לא אדם שמתעמת עם אנשים.
 

01:34:10:12 01:34:15:05 
 אני זוכרת מקום טוב,

 עזבנו אותו בצורה טובה.
 

01:34:16:14 01:34:21:08 
 המקום היה טוב הייתה שמחה גם

 מבחינת הבילויים והצחוקים,
 

01:34:22:00 01:34:24:11 
 הבתים של אלה ואלה.

 
01:34:24:21 01:34:28:14 

 היה אפשר להיכנס לכל
 בית ולצאת בחופשיות.

 
01:34:29:04 01:34:34:04 

 זה בעצם הבית שעזבתי ועד היום
 שלי אני מרגישה שזה קיים,במחשבות 

 
01:34:34:11 01:34:39:04 

 אם לא ראית במו עינייך, אלה
 שנשארו שם אולי יגידו משהו אחר

 
01:34:39:09 01:34:43:09 

 כי עזבתי בתקופה כזאת,
 מבחינתי זה עדיין קיים.

 
01:34:43:17 01:34:48:11 

 כל הזמן כשאני נזכרת
 ם.בחיים שם הזיכרונות צפי

 
01:34:49:02 01:34:53:14 

 איך היה, במיוחד בימי חג
 כשהיו מזמינם אורחים,

 
01:34:53:20 01:34:56:15 

 לא היה מקום פנוי לשבת
 והבית היה מלא באנשים,

 
01:34:56:24 01:35:01:22 

 כדים מלאים בטלה שהוגש לאורחים,
 כל המזון שאוכלים ושותים.

 
01:35:02:03 01:35:04:10 



 זה מה שאני מכירה וזוכרת טוב.
 

01:35:08:10 01:35:10:05 
 לפעמים יש תחושת גאווה,

 
01:35:10:23 01:35:12:20 

 גאווה מאוד גדולה.
 

01:35:18:04 01:35:22:08 
 את זוכרת באיזה משחקים

 היית משחקת בילדות שלך?
 

01:35:24:08 01:35:27:22 
 מהבית של ההורים שלי

 
01:35:28:12 01:35:29:15 

 אני לא זוכרת הרבה
 

01:35:31:05 01:35:33:17 
 אני יותר זוכרת מהבית
 של אחותי מאוחר יותר.

 
01:35:33:19 01:35:40:03 

 אחת עשרה-אפילו שהייתי בוגרת, בת עשר
 עדיין היו הרבה משחקים.

 
01:35:40:10 01:35:42:14 

 יחד כשהיינו הולכים לבית הספר
 

01:35:44:23 01:35:48:11 
 באזור שאחותי גרה

 היו הרבה יהודים.
 

01:35:48:18 01:35:53:10 
 אפשר לומר שזה היה כמו עיר ליהודים.

 
01:35:53:12 01:35:57:00 

 היו שם יותר יהודים יחסית
 למקום ממנו באתי.

 
01:35:58:10 01:36:00:09 

 היו הרבה יותר אנשים,
 

01:36:00:15 01:36:02:16 
 הרבה ילדים בני גילי

 
01:36:03:02 01:36:07:13 

 ילדים מהאזור של אחיותיי
 כולם היו בני גילי.

 



01:36:08:04 01:36:13:05 
 ואת כל זה את לא יכולה לשכוח, איך ששיחקת,

 שהייתם הולכים ביחד, חוזרים יחד.
 

01:36:13:16 01:36:14:20 
 כל זה,

 
01:36:15:19 01:36:19:21 

 מעבר לזה אני לא זוכרת.
 איזה משחקים היו? איזה סוגים?-
 

01:36:20:08 01:36:23:24 
 עם מי היית מבלה בתוך הבית?

 
01:36:24:19 01:36:29:09 

 אם לא היית הולכת לבית הספר
 היית נשארת בבית?

 
01:36:30:08 01:36:31:24 

 לפני שהלכתי לבית הספר,
 

01:36:33:08 01:36:40:04 
 כמו שסיפרתי לך קודם, בהתחלה

 כשאחי הגדול התחתן, אישתו,
 

01:36:41:00 01:36:42:23 
 לא היו לה ילדים בהתחלה,

 
01:36:43:06 01:36:45:02 

 ואני הייתי הילדה הקטנה שם.
 

01:36:48:19 01:36:53:20 
 ביליתי איתה הרבה זמן

 .אפילו ישנו ביחד
 

01:36:54:05 01:36:57:13 
 אחי התחיל ללמוד רק לאחר נישואיו

 
01:36:57:23 01:37:01:10 

 הוא היה חוזר מהלימודים רק בימי שישי.
 

01:37:02:16 01:37:06:21 
 הוא היה חוזר ביום שישי

 ובמהלך השבוע היא הייתה איתי.
 

01:37:07:06 01:37:10:13 
 קמח, היא הייתה עושה לי שק

 מחבקת אותי ומשחקת איתי.
 

01:37:10:22 01:37:15:05 



 כשהיא הייתה מכינה אוכל בבית,
 היא כבר הייתה גדולה והכינה אוכל

 
01:37:15:06 01:37:16:15 

 יותר מאשר אמא שלי,
 

01:37:16:24 01:37:20:15 
 היא השגיחה עליי דאגה

 שאני יאכל, אשתה ואשחק.
 

01:37:22:00 01:37:23:09 
 אחר כך

 
01:37:23:24 01:37:29:22 

 היא הביאה לעולם שני ילדים
 ואני כבר עזבתי את המקום.

 
01:37:31:02 01:37:38:12 

 איזה משחקים היו לי,
 מה אהבתי, עם מה שיחקתי,

 
01:37:39:01 01:37:40:20 

 אני באמת לא זוכרת.
 

01:37:41:15 01:37:44:11 
 ל התחתנת?באיזה גי

 
01:37:45:14 01:37:47:22 

 התחתנתי בסמוך לעלייה שלי לארץ.
 

01:37:48:07 01:37:50:02 
 היינו מאורסים הרבה זמן.

 
01:37:51:13 01:37:55:20 

 עשרה.-עשרה או שלוש-כשהתארסתי הייתי בת שתים
 

01:37:58:12 01:38:01:10 
 לפני כן הייתי עוד ילדה.

 
01:38:02:03 01:38:06:08 

 מיד לאחר החתונה
 חשבנו על העלייה לארץ.

 
01:38:06:18 01:38:11:02 

 סיימתי הרבה שנות לימודים כמאורסת.
 הוא היה בכיתה ו'

 
01:38:11:13 01:38:14:22 

 כשאני הייתי בכיתה א'
 הוא היה בכיתה ו'.



 
01:38:15:02 01:38:17:16 

 ימודים.חיכינו עד שהוא סיים את הל
 

01:38:18:15 01:38:23:01 
 הוא סיים את הלימודים וקיבל

 תעודה בזמן שחשבנו לעלות ארצה.
 

01:38:24:00 01:38:26:20 
 התחתנו עוד לפני שסיימתי את הלימודים.

 
01:38:27:06 01:38:32:24 

 ואז התחלנו להתכונן
 לעלייה לארץ.

 
01:38:33:12 01:38:37:16 

 ם יש לך כיום?כמה ילדי
 יש לי שלושה ילדים, שלושה.-
 

01:38:38:01 01:38:41:02 
 איך אביך החליט שתלמדי

 
01:38:41:06 01:38:46:10 

 ואיך לבסוף עברת להתגורר
 אצל הדודה שלו?

 
01:38:46:14 01:38:49:19 

 את זה אני לא זוכרת,
 אני לא זוכרת אבא שלי.

 
01:38:51:05 01:38:57:19 

 הוא אמר: "היא צריכה ללכת ללמוד"
 הוא קיבל את ההחלטה בלי לשאול אותי.

 
01:38:58:09 01:39:02:01 

 "זה מה שהולך להיות, האם את רוצה?"
 לא נשאלו שאלות כאלה בכלל.

 
01:39:02:17 01:39:08:00 

 אני החלטתי שהיא הולכת ללמוד,
 החלטתי שמהיום והלאה היא הולכת ללמוד.

 
01:39:08:06 01:39:09:20 

 הוא היה פשוט אומר: "תתלבשי, אני לוקח אותך"
 

01:39:10:12 01:39:13:10 
 ואז התלבשנו.

 את זוכרת אם זה היה בבוקר?-
 

01:39:13:13 01:39:16:09 



 אני חושבת שהוא  אמר לי בערב
 שלפני שאנחנו הולכים.

 
01:39:17:00 01:39:21:01 
 ם שיש בו בית ספרהולכים למקו

 אז תתארגני אני לוקח אותך.
 

01:39:21:10 01:39:23:09 
 אמרתי לו "אם אתה אומר אז בסדר"

 
01:39:23:13 01:39:28:11 

 הוא אמר לך לאן הוא לוקח אתך ולטובת מה?
 יש שם בית ספר, הלכנו לבית ספר.-
 

01:39:29:21 01:39:33:15 
 בהתחלה הלכנו לדוד של 

 א שלי לטובת היכרות.אמ
 

01:39:33:18 01:39:38:00 
 הוא הסביר לי איפה אני הולכת לגור,

 שהוא דיבר עם הדוד ומה אני אמורה לאכול.
 

01:39:38:02 01:39:40:19 
 שהינו שם יחד באותה

 התקופה היו חבר'ה צעירים.
 

01:39:41:08 01:39:46:13 
 מה היה המרחק לכפר שלך?

 ק.מאוד רחו-
 

01:39:46:22 01:39:49:03 
 כמה זמן? פחות מחצי יום?

 
01:39:49:14 01:39:51:15 

 חמש שעות.-בערך ארבע
 

01:39:52:03 01:39:57:01 
 כמובן שעשינו את זה בהליכה.

 הגענו לשם ברגל.
 

01:39:57:11 01:40:03:08 
 יחד עם הוריי, הסבירו לי שפה אני 

 י את בית הספר,הולכת ללמוד, הראו ל
 

01:40:04:22 01:40:06:18 
 פגשתי ילדים חדשים,

 
01:40:07:03 01:40:08:19 

 הכל היה חדש לי.
 



01:40:09:12 01:40:12:16 
 עוד לא סיימת להכיר את הקודם

 
01:40:12:24 01:40:18:10 

 ואת כבר צריכה להכיר אנשים
 נוספים שוב, הכל מחדש.

 
01:40:18:19 01:40:23:22 

 הייתי צריכה להכיר טוב את הסביבה החדשה,
 כל מה שקשור לבית הספר, את האנשים.

 
01:40:24:04 01:40:28:05 

 גם אם הם בני דודים אני לא מכירה
 אותם, אמא שלי הכירה אותם.

 
01:40:29:20 01:40:32:18 

 ההיכרות עם האנשים גם לקחה זמן.
 

01:40:36:12 01:40:41:16 
 זה שמתחילים ללמוד מוקדם
 לא משאיר לך הרבה זמן פנוי

 
01:40:41:20 01:40:44:04 

 ויש עוד דברים להכיר.
 

01:40:44:17 01:40:49:23 
 איך הרגשת שאביך לקח אותך והסביר לך

 שמהיום והלאה את נשארת פה?
 

01:40:52:05 01:40:55:23 
 איתה לטובת לימודים,

 זמן? מה הרגשת באותו
 

01:40:56:19 01:41:02:13 
 באותו הזמן לא הרגשתי כלום משום
 שחשבתי על מה הולך להיות מחר.

 
01:41:02:23 01:41:07:09 

 את לא חושבת האם יהיה קשה
 או שלא נוח, אין את המחשבות האלה.

 
01:41:07:12 01:41:10:22 

 את חושבת קדימה על מחר,
 

01:41:11:14 01:41:13:01 
 מה עתיד לבוא.

 
01:41:13:02 01:41:18:14 

 מה מחכה לך מחר בבית הספר,
 עם מי, איך יהיה המורה?



 
01:41:18:22 01:41:19:24 

 זה.
 

01:41:20:01 01:41:22:24 
 בגלל שיש לך את המחשבות האלה

 אין לך זמן למחשבות אחרות.
 

01:41:23:02 01:41:24:22 
 תי על זהבזמנו, אני הסתכל

 
01:41:25:00 01:41:29:16 

 שבבוקר, לקחתי ספרים, הלכתי לבית הספר
 ישבתי ללמוד עם ספרי הלימוד.

 
01:41:29:23 01:41:33:00 
 רציתי ללמוד.

 
01:41:33:10 01:41:39:06 

 לא היו מחשבות על זה שההורים עוזבים אותי
 ואני הולכת להישאר לבד וכאלה דברים בהתחלה.

 
01:41:39:10 01:41:47:08 

 תוך כמה זמן מהרגע שהגעת לבית דודתך
 התחלת ללמוד, זה היה כבר למחרת?

 
01:41:47:11 01:41:52:17 

 כן, התחלתי כבר למחרת.
 הבית שלהם היה צמוד לבית הספר.

 
01:41:52:24 01:41:55:04 

 איך קראו למקום?
 וולקה.-
 

01:41:55:06 01:41:58:18 
 וולקה היה מקום של יהודים

 היו שם הרבה יהודים.
 

01:41:58:22 01:42:00:19 
 היה שם בית כנסת,

 
01:42:01:07 01:42:04:02 

 היה שם בית ספר יהודי,
 היה שם את קס ברהן זכרונו לברכה.

 
01:42:04:08 01:42:08:18 

 מקום שהיו מלמדים בו
 אבבה ברהן, שהיה אדם מאוד מוכר.

 
01:42:12:18 01:42:14:15 



 גם אמא שלי,
 

01:42:14:20 01:42:18:01 
 מכיוון שהייתי במקום טוב
 מקום של אנשים מכובדים

 
01:42:18:06 01:42:22:08 

 מקום עם אנשים שומרי מצוות
 היא התרככה מעט.

 
01:42:22:21 01:42:25:13 

 היא ידעה שהם ידאגו לי.
 

01:42:26:14 01:42:30:10 
 איך היה נראה היום שלך?

 
01:42:31:00 01:42:35:22 

 בבית של הדודה של אבא שלך,
 איך היום היה נראה?

 
01:42:36:00 01:42:39:15 

 את קמה בבוקר ואיך נראה היום שלך
 מה היית עושה כל היום?

 
01:42:40:21 01:42:43:02 

 בבית של הדודה של אבי
 

01:42:43:11 01:42:46:24 
 הייתי קמה בבוקר, היינו מכינים ארוחת בוקר,

 
01:42:47:17 01:42:52:01 

 אם היא היית צריכה עזרה
 הייתי עוזרת בהבאת מים וכדומה.

 
01:42:52:21 01:42:57:14 

 גם זה היה סוג של לימודים. אם לא היית
 עושה את זה, זאת העבודה הראשונה.

 
01:42:58:10 01:43:01:22 

 אחר כך הייתי אוכלת ארוחת בוקר
 והולכת לבית הספר.

 
01:43:02:13 01:43:04:08 

 זה היה אותו בית ספר?
 

01:43:04:11 01:43:09:02 
 גם  כשגרתי אצל הדוד של אמא שלי

 וגם כשעברתי לדודה של אבא שלי
 

01:43:09:18 01:43:11:00 



 זה היה אותו בית ספר.
 

01:43:11:11 01:43:14:12 
 חזרתי לאותו בית ספר שלמדתי בו לפני

 
01:43:14:15 01:43:17:04 

 הגעתי לאותו המקום שלימדו בו עברית.
 

01:43:17:19 01:43:22:05 
 אחר כך הייתי חוזרת לבית
 ומשחקת עם שאר הילדים.

 
01:43:22:10 01:43:26:22 

 כמה זמן נמשכו הלימודים?
 הייתי הולכת בבוקר,-
 

01:43:27:07 01:43:33:00 
 באמצע הלימודים הייתה הפסקה,

 , כמו בארץ.13:00-14:00הלימודים היו עד השעה 
 

01:43:33:05 01:43:35:20 
 מה למדתם בבית הספר?

 לימדו שם בעיקר עברית.-
 

01:43:35:24 01:43:39:11 
 בית וכתיבה.-את האלף

 
01:43:39:19 01:43:45:17 

 היו שיעורי תורה על אברהם, בנוסף, 
 יצחק ויעקב, מה שנכתב בעברית.

 
01:43:46:01 01:43:48:07 

 אז למדתם רק עברית?
 שם למדנו רק עברית-
 

01:43:48:10 01:43:50:16 
 כי זה היה בתקופה של עימותים.

 הם לימדו רק תלמידים יהודים.
 

01:43:50:18 01:43:55:04 
 היית טובה ב' ואם-הם לימדו א'

 היו מלמדים אותך גם לקרוא ולכתוב
 

01:43:56:15 01:43:59:22 
 כי זו הייתה ההתחלה,

 זה מה שהם היו מלמדים.
 

01:44:01:14 01:44:05:00 
 היית חוזרת מבית הספר לבית

 ומה היית עושה?



 
01:44:05:03 01:44:11:09 

 בבית הייתי עוזרת במה שהיא ביקשה ממני.
 

01:44:12:22 01:44:18:02 
 היו לה ילדים?

 הייתה לה ילדה אחת בערך בגילי.-
 

01:44:18:14 01:44:21:15 
 היינו משחקות יחד.

 
01:44:21:17 01:44:24:22 

 היו שולחים אותנו הרבה להביא מים
 או לעשות דברים אחרים.

 
01:44:25:07 01:44:28:20 

 היא הייתה מבקשת. היא הייתה
 שה מאוד טובה ומכובדת.אי
 

01:44:29:17 01:44:35:08 
 בגלל שהיא מאוד אהבה את אבא שלי

 ואני הבת שלו אז היא מאוד אהבה אותי.
 

01:44:35:15 01:44:38:24 
 אהבת את המקום, את הסביבה החדשה?

 
01:44:41:00 01:44:45:08 

 כן, אהבתי. הכרתי הרבה ילדים בני גילי.
 

01:44:45:19 01:44:50:24 
 במקום לרצות להתחתן ולהקים

 משפחה כמו כולם
 

01:44:51:02 01:44:53:10 
 חשבתי אחרת על משהו יותר טוב,

 
01:44:54:03 01:44:55:19 

 משהו יותר מושכל,
 

01:44:56:07 01:44:59:20 
 יותר לכיוון של השכלה,

 ללכת למקום משכיל יותר,
 

01:45:00:01 01:45:03:11 
 את רק חושבת איך להתקדם.

 
01:45:03:22 01:45:06:04 

 לדעת יותר, ללמוד, לכתוב, לקרוא,
 

01:45:06:11 01:45:10:11 



 לעלות לכיתה א' ואחר כך לכיתה ב'
 

01:45:10:21 01:45:13:10 
 מכיוון שהיה את כל זה

 
01:45:14:07 01:45:16:02 

 זה טוב שהגעתי לפה
 

01:45:16:08 01:45:19:12 
 בגלל שהייתה לי מטרה
 ואבא שלי אהב את זה,

 
01:45:20:00 01:45:21:08 

 אז גם אני,
 

01:45:22:01 01:45:25:09 
 זה התאים לי.

 
01:45:25:22 01:45:27:21 

 אמרתי לעצמי שזה מה שיעזור לי בהמשך.
 

01:45:28:20 01:45:32:21 
 לא הייתה בי חרטה

 כה וזה ככהלמה זה כ
 

01:45:33:04 01:45:34:22 
 לא היו לי מחשבות כאלה

 
01:45:35:18 01:45:37:12 

 וכאלה
 

01:45:38:14 01:45:39:12 
 והיה שם טוב.

 
01:45:40:20 01:45:45:16 

 אמרת שלדודתך הייתה בת בערך בגילך.
 נכון. -
 

01:45:45:24 01:45:48:09 
 איפה הייתן ישנות?

 
01:45:50:04 01:45:55:02 

 מי היה מכין את האוכל?
 עד כמה היית עוזרת בבית?

 
01:45:55:19 01:46:00:05 

 מי שהכינה את האוכל הייתה הדודה
 של אבי, אישה מבוגרת.

 
01:46:00:08 01:46:03:02 



 היו לה גם ילדים גדולים שגרו בשכנות אליה.
 

01:46:03:10 01:46:07:04 
 ו שם והם היוהם  גר

 עוזרים לה גם להכין אוכל.
 

01:46:07:11 01:46:13:10 
 אני והילדה שחיה איתה בבית היינו ביחד.

 היינו אוכלות את אותו הדבר,
 

01:46:13:16 01:46:15:08 
 ישנות ביחד

 
01:46:15:13 01:46:19:01 
 עשינו הכל יחד

 כמו במשפחה רגילה.
 

01:46:28:03 01:46:32:23 
 קודם סיפרת לי בהרחבה על

 השוני בין וולקה למקום ממנו באת.
 

01:46:33:05 01:46:37:10 
 סיפרת שכל התלמידים היו עם אותה המטרה.

 נכון. -
 

01:46:37:16 01:46:44:08 
 חוץ מזה, מה השוני בין וולאקה

 למקום ממנו באת?
 

01:46:45:03 01:46:47:23 
 מהמקום בו נולדת?
 מה השוני העיקרי?

 
01:46:48:03 01:46:49:19 

 האם זה האנשים?
 

01:46:50:00 01:46:52:18 
 האם זה עיר וזה כפר?

 
01:46:52:23 01:46:56:21 

 המקום בו למדתי לא היה כל כך כפרי.
 

01:46:57:00 01:47:02:15 
 הבית שגרתי בו היה שונה.

 היו מיטות לשינה
 

01:47:02:17 01:47:07:07 
 גם בתוך הבית, אצלנו למשל

 בכפר היו מבעירים אש באמצע הבית.
 



01:47:07:15 01:47:09:05 
 זה נקרא אסת מדג'ה.

 
01:47:09:08 01:47:10:20 

 במקום בו למדתי
 לא היה את זה.

 
01:47:11:02 01:47:13:10 

 זה היה אחד ההבדלים.
 את לא מבינה איך ייתכן?

 
01:47:13:12 01:47:15:19 

 את תוהה לעצמך איך זה ייתכן
 שיש בית אבל אין בו מטבח?

 
01:47:16:24 01:47:20:12 

 כשאת מסתכלת  מחוץ
 לבית אפשר לראות

 
01:47:20:17 01:47:25:24 

 פרות, כבשים, סוסים קושרים 
 בתוך הבית. שמה אין את זה.

 
01:47:26:09 01:47:29:08 

 כבית, בית משמש רק
 מנקים אותו עם מים

 
01:47:29:12 01:47:34:12 

 והוא מתנקה בצורה יפה
 זה כשלעצמו הבדל,

 
01:47:34:18 01:47:37:06 

 הבדל שהוא בעצם שדרוג
 

01:47:39:05 01:47:41:21 
 וזה עזר למי שלמד שם.

 
01:47:41:23 01:47:44:23 

 בנוסף, את יכולה ללכת לעיר ברגל
 

01:47:45:16 01:47:47:19 
 כשאני אני אומרת ברגל

 אני מתכוונת שהעיר קרובה
 

01:47:48:06 01:47:51:24 
 הדרכים עשויות מאספלט.

 בכפר לא היה אספלט לשימוש רכבים.
 

01:47:52:08 01:47:54:21 
 את רואה מכוניות,



 את זוכה לראות הרבה דברים.
 

01:47:54:24 01:47:59:15 
 חנות ביציאה מהמקום. הייתה

 דברים כאלה לא היו אצלנו.
 

01:48:00:06 01:48:03:18 
 אלה ההבדלים בין העיר לכפר

 
01:48:03:21 01:48:07:06 

 גם אם העיר לא הייתה גדולה
 ההבדלים היו מאוד גדולים

 
01:48:07:10 01:48:08:23 

 מהמקום שבאתי ממנו
 למקום שהייתי בו.

 
01:48:09:02 01:48:11:02 

 להתגורר שם היה מאוד
 

01:48:13:11 01:48:18:24 
 טוב. זה גורם לך לרצות להיות שם.

 זה היה מקום עם השכלה
 

01:48:19:05 01:48:20:16 
 גם אם זה היה מעט,

 
01:48:20:24 01:48:22:15 

 יש הבדל בין השניים.
 

01:48:25:03 01:48:28:14 
 כרת?איזה דברים את זו

 
01:48:28:20 01:48:30:20 

 זאת אומרת,
 

01:48:32:17 01:48:37:20 
 בזמן שהותך אצל הדודה של אביך

 כמה שנים גרת איתה?
 

01:48:37:23 01:48:39:02 
 לא הייתי שם הרבה זמן.

 
01:48:39:05 01:48:43:07 

 אני חושבת בין שנה וחצי
 לשנתיים נראה לי.

 
01:48:43:21 01:48:46:23 

 מאותו הזמן
 



01:48:47:05 01:48:50:24 
 שוכחים הרבה דברים.
 יש שנשכחים ויש שלא.

 
01:48:51:04 01:48:54:07 

 לא הייתי שם לתקופה ארוכה.
 

01:48:55:07 01:49:00:05 
 את הסיבה שבגינה אבי הוציא אותי

 משם אני לא זוכרת.
 

01:49:00:10 01:49:01:18 
 שנה וחצי.אחרי 

 
01:49:02:00 01:49:03:14 

 אני חושבת שזה בגלל
 

01:49:05:13 01:49:07:12 
 שאם רוצים ללמוד בבית ספר טוב יותר

 
01:49:07:24 01:49:09:03 
 זה לא המקום.

 
01:49:10:05 01:49:14:24 

 ואם הייתי רוצה ללמוד בגונדר
 ההליכה ברגל הייתה ארוכה

 
01:49:15:20 01:49:19:02 

 ואני לא הייתי גדולה מספיק.
 

01:49:19:08 01:49:21:19 
 את צריכה מישהו שישגיח עלייך,

 אני בחורה.-
 

01:49:21:23 01:49:25:18 
 כל הדרך הארוכה מי ילך איתי?

 מי יחזור איתי? לא ידענו.
 

01:49:26:06 01:49:28:06 
 כנראה שמהסיבות האלה

 
01:49:28:22 01:49:32:05 

 הוא החזיר אותי לבית.
 

01:49:32:09 01:49:36:18 
 לאחר כשנה שנתיים חזרת לבית?

 כן חזרתי לבית.-
 

01:49:36:22 01:49:38:22 
 ונשארתי בבית לזמן מה



 
01:49:39:00 01:49:41:19 

 לא הייתי לא פה ולא שם
 חיכיתי בבית.

 
01:49:43:13 01:49:45:15 

 יתי בביתלאחר שחיכ
 כמו שסיפרתי לך

 
01:49:46:09 01:49:51:17 

 יום אחד אחותי הזמינה אליה 
 את הוריי והם הלכו.

 
01:49:52:04 01:49:54:02 

 כשהולכים למישהו שהזמין
 תמיד שואלים לשלום כולם

 
01:49:54:07 01:49:58:14 

 מה שלומך, מה שלום המשפחה, השכנים
 ים וכו'.מה שלום ההורים הילד

 
01:49:59:03 01:50:00:17 

 חמתה של אחותי
 

01:50:01:04 01:50:05:08 
 שאלה אותו מה שלום הילדה שלך שהייתה בוולקה,

 איך היא מרגישה, ועוד כאלה שאלות.
 

01:50:05:11 01:50:10:01 
 הוא ענה לה שהכל בסדר חוץ מזה

 ספר.-שהוא עוד לא מצא בית
 

01:50:10:15 01:50:11:21 
 כשהיא שאלה אותו למה הוא ענה לה

 
01:50:12:01 01:50:14:24 

 שאני בבית עד 
 שיימצא לי בית ספר.

 
01:50:15:17 01:50:22:14 

 היא שאלה אותו איך ייתכן דבר כזה
 יש לך פה בת שיש לה ילדים

 
01:50:23:16 01:50:26:13 

 והיא ילדה אחת כמה כבר היא תפריע פה?
 

01:50:27:18 01:50:30:16 
 כך היא אמרה.

 שתגיע לפה מיד.
 



01:50:30:21 01:50:35:19 
 הוא אמר לה "אני לא רוצה לטרטר אותה שוב

 אני מחכה שאולי ייפתחו שם בית ספר.
 

01:50:35:22 01:50:39:08 
 מקסימום אני אשכיר לה מקום"

 
01:50:39:18 01:50:41:10 

 צריך להיות ככההיא אמרה שזה לא 
 

01:50:42:10 01:50:43:23 
 הילדה הזאת צריכה לבוא לפה.

 
01:50:45:01 01:50:51:04 

 אתה מעדיף לקחת אותה למקום אחר ודווקא 
 לבית של הבת שלך אתה לא מביא אותה?

 
01:50:52:01 01:50:57:01 

 הוא אמר שהיא צודקת
 

01:50:57:09 01:51:02:08 
 ת את זה מדאגה כלפייושהיא אומר

 ואז הוא החליט שאני אלך לאחותי.
 

01:51:02:17 01:51:05:10 
 איפה היא גרה?

 באנתוניס.-
 

01:51:05:12 01:51:06:16 
 אנתוניס?

 כן.-
 

01:51:06:19 01:51:08:00 
 זה היה רחוק.

 
01:51:09:05 01:51:10:19 

 מהמקום שגרתם בו?
 כן.-
 

01:51:10:20 01:51:16:00 
 המרחק בין אנתוניס לוולקה ובין וולקה

 לבית שלנו ברגל  הוא זהה.
 

01:51:16:03 01:51:17:06 
 המרחק הוא זהה?

 כן.-
 

01:51:17:11 01:51:21:23 
 בשביל להגיע לשם צריך לעבור בגונדר

 ואז את מגיעה לאנתוניס.



 
01:51:22:14 01:51:25:10 

 גדול. בכל מקרה המרחק הוא
 

01:51:27:06 01:51:32:09 
 באתי לבית של אחותי. כשהגעתי לשם

 הבית היה מלא בילדים,
 

01:51:32:14 01:51:35:16 
 ילדים מאוד יפים,
 הייתי יחד איתם.

 
01:51:36:07 01:51:40:11 

 כבר ידעתי איך זה להיפרד,
 לפני זה כבר הייתי במקום אחר

 
01:51:40:13 01:51:44:14 

 רק שהפעם זה היה יותר טוב.
 מקום עם ילדים, עם תינוקות.

 
01:51:44:20 01:51:47:06 

 אחותי, שהייתה לי כמו אמא.
 

01:51:47:17 01:51:50:04 
 בעלה היה אפילו יותר.

 
01:51:50:10 01:51:52:05 

 בגלל שהייתי תחת חסותו
 

01:51:52:10 01:51:55:05 
 פק לי את כל מבוקשי.הוא אמר שצריך לס

 
01:51:55:11 01:51:59:04 

 אם הייתי אומרת לו שחסרים לי
 מחברות, עפרונות,

 
01:52:01:02 01:52:06:13 

 הוא לא היה שואל אותי למה?
 ישר הוא היה קונה ומביא לי.

 
01:52:06:19 01:52:10:07 

 היה לי שם ממש טוב,
 

01:52:10:11 01:52:14:20 
 יתה תקופה של שפע.זו הי

 בהמשך התבגרתי והבנתי דברים.
 

01:52:15:23 01:52:19:16 
 הסתדרתי ממש טוב עם הילדים,

 הם מאוד אהבו אותי.



 
01:52:19:24 01:52:24:24 

 ואני גדלתי איתם הייתי 
 שם בין שמונה לתשע שנים.

 
01:52:25:05 01:52:28:19 

 באותו המקום יחד עם אחותך?
 

01:52:28:22 01:52:31:20 
 כן, עד שסיימנו שם ועלינו 

 לארץ גרתי אצלה בבית.
 

01:52:33:22 01:52:41:19 
 בהמשך, אם את שואלת בקשר לבעלי

 איך נפגשנו, זה התחיל שם.
 

01:52:41:24 01:52:43:22 
 יחד איתה?

 כן, יחד איתה.-
 

01:52:45:08 01:52:46:06 
 יחד איתה.

 
01:52:47:19 01:52:50:20 

 יחד איתה הכוונה, חוץ ממך היו לה ילדים.
 נכון.-
 

01:52:50:23 01:52:54:11 
 הבית היה גדול ולא היה חסר כלום.

 כן, הבית היה גדול.
 

01:52:54:19 01:52:57:11 
 זה אומר שהמשכת בלימודים?

 כן.-
 

01:52:57:15 01:53:03:06 
 שנה הראשונהכשהלכתי אליה בהתחלה, ב

 זה היה בית ספר יהודי.
 

01:53:03:12 01:53:07:15 
 זה היה בית ספר יהודי

 אבל יותר טוב.
 

01:53:07:20 01:53:10:14 
 עברית

 כן, עברית יותר מתקדמת. -
 

01:53:10:20 01:53:13:13 
 שם היו יותר דברים

 היה עברית, היה חשבון,



 
01:53:13:21 01:53:16:12 

 היה גם
 

01:53:16:17 01:53:18:20 
 שיעורי תורה

 
01:53:19:05 01:53:19:18 
 באותו המקום.

 
01:53:20:04 01:53:23:24 

 לאחר תקופה קצרה שלמדתי שם,
 חודשיים אחרי שהתחלתי ללמוד,-חודש

 
01:53:24:02 01:53:29:16 

 זה שלימד אותנו שיעורי דת,
 היה איש מאוד גדול וגבוה.

 
01:53:30:08 01:53:34:12 

 כשהוא ראה אותי מגיעה, ילדה קטנה,
 הוא שאל של מי הילדה הזאת?

 
01:53:35:18 01:53:39:01 

 של מי הילדה? אמרו לו 
 זאת הילדה של זה וזה.

 
01:53:39:09 01:53:42:23 

 שם קראו לאחותי אנקוואיו,
 אמרו לו זאת האחות של אנקוואיו,

 
01:53:43:02 01:53:44:15 

 מאיפה היא באה?
 

01:53:44:22 01:53:46:16 
 היא באה לפה בשביל ללמוד.

 
01:53:47:05 01:53:49:03 

 אותה אני אשדך לבן שלי.
 

01:53:50:20 01:53:52:02 
 זאת תהיה לבן שלי.

 
01:53:52:08 01:53:54:08 

 אני הייתי ילדה קטנה.
 

01:53:54:11 01:53:56:07 
 כשאת אומרת שהיית ילדה קטנה,

 בת כמה היית?
 

01:53:56:10 01:53:59:23 



 הייתי קטנה בת אחת עשרה או שתים עשרה
 

01:54:00:13 01:54:02:13 
 משהו כזה.

 
01:54:02:18 01:54:04:16 

 אבא שלי לקח אותי בחזרה לבית.
 

01:54:05:23 01:54:07:18 
 חיכיתי בבית קצת.

 
01:54:08:10 01:54:11:00 

 אני חושבת שהייתי שם בערך שנה.
 

01:54:11:04 01:54:13:19 
 איך הרגשת לחזור שוב פעם הביתה?

 
01:54:13:22 01:54:15:07 
 זה היה מאוד

 
01:54:15:10 01:54:21:24 

 לחזור שוב פעם אחורה אחרי שכבר התקדמת
 ובזמן שעבר למדת הרבה דברים.

 
01:54:22:06 01:54:23:11 

 ראיתי הרבה דברים,
 

01:54:25:16 01:54:26:22 
 זה היה קשה.

 
01:54:27:15 01:54:34:02 

 מעבר לזה היו גם עבודות בית
 כמו להביא מים, לטחון, להכין אוכל, לבשל.

 
01:54:34:15 01:54:38:04 

 זה לא היה קל, אמא שלי
 הייתה שם לבד, עובדת קשה.

 
01:54:39:20 01:54:44:01 

 לאחר מכן במקרה ההורים שלי 
 הלכו כשהזמינו אותם

 
01:54:45:05 01:54:49:08 

 חמתה של אחותי ביקשה שאני אבוא.
 

01:54:49:10 01:54:52:18 
 שבועיים-אחרי שבוע

 אבא שלי הגיע
 

01:54:53:13 01:54:56:22 



 ואמר לי שאני צריכה ללכת לשם.
 

01:54:57:01 01:55:00:08 
 "מהיום והלאה את הולכת ללמוד מהבית של אחותך.

 
01:55:00:24 01:55:02:22 

 עד לסיום לימודייך
 

01:55:03:05 01:55:05:22 
 את תהיי פה, את לא

 תעברי יותר ממקום למקום.
 

01:55:06:00 01:55:09:06 
 אני רוצה שתלמדי עוד ועוד דברים"

 והוא השאיר אותי שם.
 

01:55:09:18 01:55:16:18 
 בתור ילדה כשאת מוצאת
 חברים או ילדים בני גילך

 
01:55:16:23 01:55:22:05 

 אז יותר נפגשים,
 מבלים יחד.

 
01:55:22:14 01:55:23:23 

 זה אומר שאת ברת מזל.
 

01:55:24:21 01:55:27:14 
 כשהלכתי אליהם,

 
01:55:27:24 01:55:31:11 

 יה מלא,הבית ה
 בית מלא שמחה.

 
01:55:31:23 01:55:35:04 

 מבלים, שמחים כל הילדים ביחד.
 

01:55:35:16 01:55:39:04 
 הבית שאני גדלתי בו והבית שאחיינים

 שלי גדלו בו הוא לא אותו הדבר.
 

01:55:39:17 01:55:42:22 
 הפערים ביניהם היו בין שנתיים

 לשלוש האחד מהשני.
 

01:55:43:14 01:55:46:05 
 אין להם פערים גדולים,

 כולם גדלו שם ביחד.
 

01:55:46:13 01:55:49:10 



 ואני הצטרפתי אליהם,
 הייתי אחת מהם.

 
01:55:49:21 01:55:54:16 

 כל מי שלא הכיר או ראה אותם לפני
 

01:55:54:20 01:55:59:14 
 היה בטוח שאני

 עוד אחת מהילדים שלהם.
 

01:56:01:15 01:56:04:18 
 גדלתי שם בצורה טובה

 
01:56:05:00 01:56:10:16 

 מאושרת ושמחה
 גדלתי כאחת מהם.

 
01:56:14:18 01:56:22:06 

 את סיפרת לי שאביך תמיד דחף אותך ללמוד.
 נכון. -
 

01:56:24:11 01:56:29:04 
 בילדותך עברת שלוש מקומות,

 שלושה בתים,
 

01:56:29:10 01:56:31:21 
 רחוקה מההורים שלך.

 
01:56:32:14 01:56:37:11 

 איך היית התחושה לעבור מבית לבית,
 גם אם מדובר בבית של אחותך או דודתך?

 
01:56:38:09 01:56:39:22 

 מה הרגשת לפעמים?
 

01:56:41:20 01:56:44:10 
 מה היו התחושות שלך?

 
01:56:44:17 01:56:47:16 

 פעמים הייתי עצובה.ל
 

01:56:47:22 01:56:51:06 
 כי הייתי רואה את המשפחה של אחותי

 
01:56:52:01 01:56:54:14 

 שכל הילדים שלה גדלים ביחד.
 

01:56:55:00 01:56:57:19 
 לפעמים אני חושבת למה אני

 לא גדלתי ככה?



 
01:56:58:04 01:56:59:17 

 אותו הדבר?למה זה לא יכול היה להיות 
 

01:56:59:20 01:57:02:23 
 פערי הגילאים ביני לבין אחי הם גדולים.

 
01:57:03:05 01:57:07:02 

 אמא שלי ילדה ובאותה
 תקופה היא גם חיתנה.

 
01:57:07:20 01:57:09:07 

 היא חיתנה את הילדים הגדולים שלה.
 

01:57:10:00 01:57:13:17 
 איך?

 י גדולים ממני,הילדים של אחות-
 

01:57:13:24 01:57:15:18 
 שניים מהם.

 
01:57:15:22 01:57:19:12 

 אמא שלי ואחותי היו יולדות באותה התקופה.
 

01:57:19:24 01:57:21:17 
 אמא שלי יולדת וגם אחותי יולדת.

 
01:57:22:11 01:57:24:11 

 לא היה את העניין הזה
 

01:57:24:21 01:57:28:23 
 שיש לך ילדים והם כולם גדלים ביחד.

 
01:57:30:17 01:57:32:24 

 אני לא רואה את זה כמשהו שלילי
 

01:57:34:11 01:57:35:21 
 גם אם זה היה ככה.

 
01:57:36:06 01:57:38:23 

 למרות ההפסד שלא גדלנו ביחד.
 זה לא היה דבר רע כל כך,

 
01:57:39:03 01:57:41:21 

 ת חושבת על זה ואתאבל כשא
 רואה אחותך, אחיות שלך,

 
01:57:42:06 01:57:44:04 

 אחותי גידלה את כל הילדים שלה ביחד,
 



01:57:45:00 01:57:46:15 
 אבל אנחנו,

 
01:57:46:18 01:57:52:01 

 אחותי גם גדלה לבד,
 הוריי חיתנו אותה עוד בילדותה.

 
01:57:52:20 01:57:54:04 

 בה,היה הר
 

01:57:55:12 01:57:56:19 
 והיו עוד דברים.

 
01:57:58:24 01:58:03:22 

 אני לא אשכח שאבא שלי מאוד רצה,
 

01:58:06:08 01:58:07:19 
 לא משנה מה היה קורה,

 
01:58:08:07 01:58:11:20 

 גם אם היה לה קשה
 והיה לנו קשה כשעזבנו

 
01:58:12:10 01:58:14:21 

 שהיה לו הכי חשובהדבר 
 זה שאני אלמד.

 
01:58:15:12 01:58:17:12 

 בגלל שהרצון שלו היה כל כך עז
 

01:58:17:24 01:58:22:18 
 עד היום אני המומה מזה.

 איך הוא חשב על דבר כזה?
 

01:58:23:16 01:58:26:11 
 לא היה קל לחשוב על דבר כזה.

 
01:58:27:01 01:58:30:06 

 את זה בשבילי, הוא רצה
 לא משנה מה גם אם היו לי קשיים,

 
01:58:30:10 01:58:35:06 

 אחר כך בעתיד, הוא חשב 
 על זה שבעתיד זה יועיל לי.

 
01:58:36:01 01:58:38:23 

 היו לו מחשבות שכשקשה לה קשה גם לי.
 

01:58:39:00 01:58:42:09 
 אני יודעת שהוא לא ישן בשקט



 ח אותי לישון במקום אחר.בזמן שהוא של
 

01:58:43:05 01:58:45:13 
 אני יודעת שהוא חשב עלי כל הזמן.

 
01:58:46:00 01:58:47:08 

 ואחרי כל זה
 

01:58:47:18 01:58:54:02 
 הוא הבין שעל מנת שיהיה לי טוב בהמשך

 אני אצטרך לעבור קשיים עכשיו.
 

01:58:54:07 01:58:57:20 
 לגאווה גדולה, זה גורם לי

 
01:58:58:20 01:58:59:23 
 גורם לגאווה.

 
01:59:02:03 01:59:04:20 

 הוא היה מאוד מרוצה מהילדים שלו,
 הוא מאוד אהב אותם,

 
01:59:04:22 01:59:08:07 
 הוא מאוד רצה
 שהם יתקדמו.

 
01:59:10:13 01:59:13:16 

 מבין שלושת המקומות שעברת בהם
 

01:59:14:08 01:59:17:09 
 איזה מהם אהבת יותר?

 
01:59:18:03 01:59:19:18 

 את הבית של אחותי.
 

01:59:20:07 01:59:22:03 
 הבית של אחותי, אפשר 

 לומר שזה היה הבית שלי.
 

01:59:22:14 01:59:25:20 
 כשאת חושבת על זה, שם היה 

 הבית של הדוד של אמא שלי,
 

01:59:26:12 01:59:27:24 
 הבית של הדודה של אבא שלי,

 
01:59:28:16 01:59:29:22 

 זה היה שלהם.
 

01:59:30:09 01:59:32:09 



 אבל הבית של אחותי היה שלי.
 

01:59:33:06 01:59:34:06 
 הבית של אחותי,

 
01:59:34:09 01:59:38:06 

 היו לה ילדים קטנים ממני
 והיו לה ילדים גדולים ממני

 
01:59:38:10 01:59:40:10 

 אני הייתי באמצע.
 

01:59:40:24 01:59:42:19 
 היו גדולים ממני

 והיו גם קטנים ממני
 

01:59:43:00 01:59:44:04 
 שם.

 
01:59:46:12 01:59:51:00 

 הייתי כמו אחות גדולה,
 במיוחד לילדים הקטנים.

 
01:59:51:04 01:59:54:11 

 היה לי את הרצון
 לגדל אותם, לאהוב אותם.

 
01:59:55:05 01:59:57:13 

 במיוחד אחת מהם, מאוד
 

01:59:59:18 02:00:03:13 
 התקרבנו, היינו ישנות ביחד, משחקות ביחד.

 
02:00:03:19 02:00:07:04 

 לפעמים כשהייתי הולכת לבית הוריי
 הייתי מאוד מתגעגעת.

 
02:00:07:23 02:00:11:19 

 ות, האהבה.ההתקרב
 

02:00:12:24 02:00:14:16 
 זה נוצר מאהבה גדולה.

 
02:00:14:20 02:00:17:13 

 גם אחותי לקחה את תפקיד המנהיגה.
 

02:00:17:17 02:00:22:08 
 עכשיו מספיק לך, תוותר, אין דבר

 
02:00:23:04 02:00:26:24 



 היא בידיים שלי עכשיו.
 שלה.ממש כאילו אני אחת מהילדים 

 
02:00:28:17 02:00:33:23 

 היא האדירה אותי כמו הילדים שלו
 כיבדה אותי, שמרה עליי כמו על ילדיה.

 
02:00:34:16 02:00:38:09 

 את זה שגדלתי איתם
 מזכירים עד היום.

 
02:00:39:06 02:00:44:09 

 אם תשאלי כמה זמן גרתי עם הוריי וכמה
 עם אחותי.זמן עם אחותי, אז יותר זמן 

 
02:00:45:05 02:00:48:07 

 נהוג לחיות ככה באתיופיה?
 

02:00:48:11 02:00:54:17 
 עם הדודה, עם החמה עם האחות,

 לחיות בצורה כזאת,
 

02:00:55:06 02:00:57:12 
 לא לפי מה שמקובל.

 
02:00:57:15 02:00:59:22 

 למשל, הילדים של אחיות שלו
 לא הלכו לשום מקום

 
02:01:00:02 02:01:02:02 

 כי היה להם בית ספר שם
 אז לאן יש להם ללכת?

 
02:01:03:02 02:01:05:01 

 אבל אנחנו מכיוון שחיינו בכפר,
 

02:01:05:06 02:01:09:05 
 את חייבת לצאת מהכפר

 בשביל לימודים. ככה אחי למד,
 

02:01:09:21 02:01:13:17 
 מני,אחי הגדול. אחי הקטן מ

 כל הזמן הלך הלוך ושוב ללימודים.
 

02:01:13:24 02:01:20:04 
 זה מראה את הרצון של האדם ללמוד,

 להתקדם וכמה הוא צריך להשקיע.
 

02:01:20:10 02:01:22:07 
 זה מה שהוא מראה מההתחלה.



 
02:01:25:09 02:01:32:06 

 בשהייה שלי אצל אחיותיי
 להתבגר,נפרדתי מהילדות והתחלתי 

 
02:01:32:15 02:01:33:19 

 להבין.
 

02:01:35:05 02:01:36:22 
 כשבאתי לשם

 
02:01:37:04 02:01:40:14 

 הזמנים הטובים שעברתי היו אצלה,
 

02:01:40:20 02:01:45:14 
 עם הילדים שלה.

 מה הדבר הכי טוב שאת זוכרת משם?-
 

02:01:46:10 02:01:50:04 
 וד אהבתיהמשחקים. מא

 את המשחקים שלהם.
 

02:01:50:21 02:01:53:04 
 הייתי אחת מהם.

 
02:01:53:13 02:01:55:24 

 הם לא הרגישו שאני שונה,
 

02:01:56:05 02:01:59:20 
 הם לא התייחסו אליי כמו לדודה,

 למרות שאני כן דודה.
 

02:02:00:18 02:02:02:16 
 לא התייחסו אליי כמו לדודה,

 אלא כמו לאחות.
 

02:02:02:22 02:02:05:15 
 הם היו קוראים לי בשמות חיבה שונים.

 
02:02:05:21 02:02:08:19 

 שם חיבה הניתן לך על ידי הקטנים ממך
 או שם הניתן מההורים.

 
02:02:09:03 02:02:10:08 

 ועוד הרבה דברים.
 

02:02:10:12 02:02:12:08 
 לדוגמא, אח שלי,

 
02:02:12:18 02:02:16:04 



 השם טאפצ', מה זה
 השם הזה טפאצ'?

 
02:02:16:12 02:02:19:02 

 בצל זה דבר טעים,
 לכן, הוא היה קורא לי בצל.

 
02:02:19:20 02:02:26:00 

 ובגלל שהייתי מעט בהירה
 אחד מהם היה קורא לי צהובה.

 
02:02:26:08 02:02:29:07 

 בה.הוא היה קורא לי צהו
 

02:02:29:18 02:02:35:15 
 קיבלתי הרבה שמות שונים ויפים. שם 
 חיבה שניתן על ידי הקטנים והגדולים.

 
02:02:36:04 02:02:39:24 

 בנוסף, יש לי גם את השם מרגרגיה.
 אחותי קוראת לי בשם אחר, דברה.

 
02:02:40:01 02:02:42:00 

 שם אחר, שם מיוחד.
 

02:02:42:17 02:02:48:04 
 אלה היו זמנים טובים.

 
02:02:48:11 02:02:51:14 

 אלה הזמנים שאני מחשיבה
 לטובים באתיופיה.

 
02:02:51:19 02:02:53:09 

 מעבר לזה, ילדי האזור,
 

02:02:54:01 02:02:58:02 
 היינו הולכים לבית הספר

 ביחד, כקבוצה עשרים שלושים איש.
 

02:02:58:07 02:03:01:06 
 בית הספר היה מחולק לשתיים:

 
02:03:01:14 02:03:04:17 

 חלק אחד לימודי בוקר
 וחלק שני לימודי ערב.

 
02:03:06:06 02:03:10:02 

 חלק היו הולכים בערב.
 

02:03:10:06 02:03:14:09 



 בגלל שהיו הרבה יהודים
 היינו הרבה חבר'ה שהולכים ביחד.

 
02:03:14:23 02:03:15:22 

 אז
 

02:03:16:18 02:03:18:22 
 היה שמח,

 קבוצה של צעירים.
 

02:03:19:00 02:03:23:18 
 אמרת לי ששנה אחת

 למדת עברית וכו'
 

02:03:24:00 02:03:26:08 
 לאיזה סוג לימודים המשכת?

 
02:03:26:19 02:03:31:08 

 לאחר מכן המשכתי בבית הספר הנוצרי,
 רגיל, זה היה בית ספר

 
02:03:31:24 02:03:33:22 

 איפה שכולם לומדים.
 מתי התחלת ללמוד שם?-
 

02:03:35:21 02:03:37:14 
 התחלנו שם בכיתה ג'

 
02:03:37:18 02:03:40:03 

 בגלל שפה כבר התחלנו.
 

02:03:40:10 02:03:44:23 
 בהתחלה למדנו עברית כמעט שנתיים.

 גם לפני כן היה
 

02:03:45:01 02:03:49:10 
 כיתה ג' נחשב לכיתה א'

 זאת אומרת כיתה ג'
 

02:03:49:19 02:03:53:02 
 מכיתה ג' עד לכיתה ח' הייתי שם.

 
02:03:53:12 02:03:56:19 

 מה למדת שם?
 הכל הכל.

 
02:03:57:01 02:03:59:01 

 מה שכולם לומדים.
 

02:03:59:18 02:04:02:15 



 ו שם?עברית לא לימד
 לא היה עברית.-
 

02:04:02:20 02:04:07:17 
 אמהרית, מתמטיקה, אנגלית, 

 
02:04:07:20 02:04:11:05 

 למדנו שם את כל מה שצריך.
 

02:04:11:07 02:04:12:19 
 אחר כך התקדמתי לרמה השנייה.

 
02:04:13:04 02:04:17:19 

 למדתי שנה ומשהו.
 

02:04:20:04 02:04:27:14 
 כשאת אומרת לימודים את מתכוונת לתיכון?

 כן, תיכון, יסודי ועל יסודי.-
 

02:04:28:03 02:04:30:22 
 בעצם למדת רק שם זה היה

 בית הספר היחיד שלמדת בו?
 

02:04:31:02 02:04:33:09 
 כן, אבל לא סיימתי לימודים.

 
02:04:33:12 02:04:38:08 

 כשהגעתי לכיתה ח' התחילו
 התארגנויות לקראת העלייה לארץ.ה
 

02:04:38:15 02:04:42:11 
 כולם התחילו לעזוב. השכנים שלנו

 התחילו בתזוזה.
 

02:04:43:00 02:04:48:06 
 העלייה שלנו לארץ החלה כשהייתי באמצע 

 כיתה ח'. סיימתי את הסמסטר הראשון,
 

02:04:48:15 02:04:52:05 
 לא המשכתי לסמסטר השני,

 סיימתי רק את הראשון.
 

02:04:52:09 02:04:55:04 
 לא התחלתם ללמוד בבוקר?

 
02:04:55:08 02:04:58:01 

 יש לימודי בוקר ויש גם לימודי ערב
 זה נקרא שיפט.

 
02:04:58:03 02:05:03:03 



 .13:00בבוקר עד השעה  8:00-שיפט זה אומר מ
 

02:05:03:16 02:05:05:13 
 .19:00עד השעה  13:00ויש מהשעה 

 
02:05:05:17 02:05:07:22 

 בגלל שהיו הרבה תלמידים בבית הספר
 

02:05:08:01 02:05:09:20 
 זה התחלק לחצי חצי.

 
02:05:10:03 02:05:11:23 

 כל שבוע היינו מתחלפים.
 

02:05:12:04 02:05:16:06 
 אם שבוע אחד למדנו רק בקרים

 רק בערבים.שבוע לאחר מכן למדנו 
 

02:05:16:11 02:05:20:03 
 כל זה בגלל שהיו הרבה תלמידים?

 ככה היה מקובל שם.
 

02:05:20:07 02:05:22:07 
 ככה זה היה שם במקום,

 מחולק לשתיים.
 

02:05:22:10 02:05:24:07 
 בעיקר ברמה השנייה

 
02:05:24:11 02:05:26:09 

 זה מחולק לשתיים.
 

02:05:27:11 02:05:34:04 
 ככה למדנו. לא התאפשר שכולם ילמדו ביחד

 כי היו יותר מדי תלמידים.
 

02:05:37:00 02:05:41:22 
 אמרת ששם למדת לימודים רגילים ולא מקצוע,

 
02:05:42:01 02:05:44:20 

 למדת בתיכון רגיל.
 נכון, נכון.

 
02:05:45:03 02:05:47:18 

 מה הכי אהבת ללמוד שם?
 

02:05:50:14 02:05:55:01 
 אהבתי מאוד מתמטיקה,

 
02:05:55:13 02:05:58:19 



 אהבתי גאוגרפיה על המדינה וכו'.
 

02:05:59:14 02:06:00:16 
 הייתי ממש מאושרת.

 
02:06:02:01 02:06:03:24 

 גם באלטנה.
 

02:06:04:12 02:06:10:16 
 מה זה אומר באלטנה?

 י בישול, עבודות בית.באלטנה זה לימוד-
 

02:06:11:06 02:06:14:06 
 ככה היינו לומדים.

 את כל אלה אהבתי.
 

02:06:15:09 02:06:18:14 
 זה היה קשה?

 לפעמים היו קשיים.-
 

02:06:18:24 02:06:22:11 
 היו קשיים בלימודים. כשאת חוזרת 

 מהלימודים, יש שיעורי בית.
 

02:06:22:16 02:06:24:18 
 את צריכה לעשות שיעורי בית.

 כל פרק זמן מסוים יש מבחן.
 

02:06:24:20 02:06:28:04 
 צריך לעבור את המבחן.

 אם לא עוברים את המבחן זה בעייתי.
 

02:06:29:12 02:06:35:05 
 זה ישמע לך מוזר

 אבל מכיתה א' עד כיתה ו'
 

02:06:35:14 02:06:37:00 
 האמהרית,השיעורים היו בשפה 

 
02:06:37:16 02:06:42:21 

 רק באמהרית, שיעורי חשבון באמהרית,
 גאוגרפיה גם למדנו באמהרית.

 
02:06:43:02 02:06:44:20 

 גם  באלטנה למדנו באמהרית.
 

02:06:45:06 02:06:49:03 
 מכיתה ז' כל הלימודים הם באנגלית.

 
02:06:49:06 02:06:50:18 



 הכל באנגלית?
 כן.-
 

02:06:51:04 02:06:55:05 
 חוץ משיעורי אמהרית שנלמדים באמהרית,

 את כל שאר המקצועות לומדים באנגלית.
 

02:06:55:21 02:06:57:21 
 אחרי שעשינו את כל זה,

 
02:06:58:03 02:07:00:00 

 לאחר שהכנו את העבודות,
 

02:07:00:08 02:07:02:12 
 ושים בסוף שנה,עשינו את כל המבחנים שע

 
02:07:02:15 02:07:06:02 

 עליתי לכיתה ח'.
 

02:07:06:12 02:07:10:00 
 כשאת מסתכלת על האנגלית של היום

 ועל האנגלית של פעם, זו לא אותה אנגלית.
 

02:07:10:03 02:07:12:17 
 אנחנו שעברנו את כל זה

 לא יכולים לדבר היום אנגלית.
 

02:07:15:09 02:07:17:01 
 באמת היה קשה.

 
02:07:17:05 02:07:22:03 

 איזה חוקים היו בבית הספר בזמנו?
 

02:07:22:07 02:07:26:05 
 לדוגמא אם היית מאחרת לבית הספר

 אילו חוקים היו?
 

02:07:26:08 02:07:29:05 
 במידה ולא הכנת שיעורי בית

 או איחרת לבית הספר
 

02:07:29:08 02:07:30:08 
 היו עונשים.

 
02:07:30:13 02:07:33:02 

 היו מכים אותנו על הידיים.
 

02:07:33:21 02:07:36:06 
 אם לא היית עונה נכון,

 היית נענשת.



 
02:07:36:22 02:07:40:07 

 אני זוכרת פעם
 כשהיינו בכיתה ו'

 
02:07:40:12 02:07:46:13 

 כל ילדי הכיתה הרגישו
 עט,שהם התבגרו מ

 
02:07:47:00 02:07:50:24 

 ובשיעור מוזיקה
 

02:07:51:18 02:07:54:19 
 היו צריכים לשיר ולרקוד,

 וכולם אמרו שהם לא מעוניינים.
 

02:07:54:24 02:07:58:13 
 המורה הגיע וניסה לשכנע

 אותם אחד אחד לזמזם
 

02:07:59:01 02:08:00:19 
 כולם אמרו שהם לא רוצים

 
02:08:01:03 02:08:04:12 

 זה נבע ממבוכה של מגיל ההתבגרות.
 

02:08:04:22 02:08:07:19 
 לא רצו לרקוד ולשיר

 כל ילדי הכיתה סירבו כגוש אחד.
 

02:08:08:07 02:08:11:04 
 כמה שהמורה התאמץ וניסה

 אך ללא הצלחה.
 

02:08:11:07 02:08:14:17 
 לא נמצא אחד שיסכים לשיר

 וד כולם התביישו.ולרק
 

02:08:16:02 02:08:18:15 
 המורה הביא את המנהל

 
02:08:19:02 02:08:23:09 

 ואמר לו, התלמידים האלה עקשנים,
 לא מקשיבים למה שאני אומר,

 
02:08:24:06 02:08:28:19 

 כשביקשתי מהם לרקוד
 ולשיר הם סירבו.

 
02:08:29:02 02:08:36:05 



 מר אתם חושביםהמנהל הגיע וא
 שאם הגעתם לכיתה ו' אז קיבלתם תואר?

 
02:08:37:08 02:08:40:06 

 אתם חושבים שזה לקבל תואר? איך אתם
 מעיזים להמרות את פיו?

 
02:08:40:14 02:08:42:24 

 אם אתם לא רוצים לעשות
 אתם תקבלו עונש.

 
02:08:44:00 02:08:49:16 

 םאתם צריכים להגיע על הברכיי
 מהכיתה ועד למשרד שלי.

 
02:08:50:22 02:08:54:11 

 למי הוא נתן את העונש הזה?
 לנו, לכל ילדי הכיתה.-
 

02:08:55:10 02:09:03:05 
 הלכנו על הברכיים מהכיתה

 עד למשרד של המנהל.
 

02:09:03:13 02:09:07:21 
 הלכנו על הברכיים, והדרך לא היית עשויה

 יה נעים כמו פה.מאספלט ,זה לא ה
 

02:09:08:00 02:09:11:04 
 זה היה אבנים על אבנים.

 
02:09:11:09 02:09:14:22 

 יש כאלה שדיממו וכאלה שנפצעו.
 

02:09:15:01 02:09:16:02 
 זה היה עונש.

 
02:09:16:06 02:09:20:11 

 כל התלמידים עשו את זה יחד?
 דים,כל תלמידי הכיתה, עשרים שלושים תלמי-
 

02:09:21:13 02:09:23:14 
 כל תלמידי הכיתה עשו את זה.

 
02:09:24:21 02:09:27:22 

 מה היה המרחק, זה היה רחוק?
 

02:09:30:16 02:09:31:24 
 מאתיים מטר.

 
02:09:34:07 02:09:40:05 



 כשזה קורה מה מרגישים, פחד או שזה מצחיק?
 מרגישים פחד, פחד.-
 

02:09:40:07 02:09:42:07 
 מכיוון שכולם עשו את זה ביחד

 
02:09:43:19 02:09:46:11 

 כל הקבוצה טעתה.
 

02:09:46:24 02:09:53:13 
 יש כאלה שאמרו שהבינו את הטעות,

 יש כאלה שבכו, יש כאלה שדיממו או נפצעו.
 

02:09:53:17 02:09:58:20 
 בגלל שזה היה העונש, לא היה מה לעשות.

 ש היה קולקטיבי וכולם קיבלו אותו.העונ
 

02:09:59:22 02:10:05:08 
 אני זוכרת שקיבלנו את העונש הזה.

 
02:10:07:05 02:10:11:09 

 אם הגעת באיחור למשל,
 

02:10:11:13 02:10:13:08 
 אנחנו גרנו בכפר,

 
02:10:13:17 02:10:15:14 

 ההליכה הייתה קצת ארוכה.
 

02:10:16:00 02:10:20:22 
 אם לא יצאת עם כולם או לא 

 יצאת בזמן, אם התעכבת מעט,
 

02:10:21:15 02:10:25:19 
 היית מגיעה אחרי כולם.

 והיה את השומר בכניסה,
 

02:10:26:06 02:10:27:22 
 השומר היה מעניש אותך.

 
02:10:28:14 02:10:31:18 

 איך הוא מעניש אותך?
 ת חוטפת.לפעמים עם מקל דק וא-
 

02:10:31:23 02:10:34:13 
 במה?

 במקל דק-
 

02:10:34:24 02:10:39:07 
 שעשוי מענפים מגולפים.



 עם זה היו מכים.
 

02:10:39:21 02:10:41:21 
 כשהיו מכים עם זה, זה
 היה מאוד מאוד כואב.

 
02:10:42:12 02:10:46:22 

 זה כשלעצמו היה לימוד חשוב.
 

02:10:50:15 02:10:54:15 
 כשמגיעים בבוקר היו מסדרים או בדיקות?

 
02:10:55:00 02:10:57:21 

 כן, הייתה בדיקת נוכחות בבוקר.
 

02:10:58:08 02:11:02:19 
 אם נכנסת לכיתה לאחר בדיקת הנוכחות,

 זה אומר שאיחרת.-
 

02:11:03:11 02:11:05:11 
 הייתה בדיקת נוכחות והיו 

 פת דגל.זמירות בהנ
 

02:11:06:02 02:11:10:08 
 אחרי ששרנו כל אחד

 היה הולך לכיתה שלו.
 

02:11:10:17 02:11:14:13 
 אם היית מצליחה להקדים

 יכולת לשחק עם החברים שלך.
 

02:11:14:20 02:11:20:21 
 יש מקום שקופצים בו, יש חמש אבנים
 היינו מחכים ככה אם הגענו לפני הזמן.

 
02:11:22:09 02:11:26:22 

 אם היו לך שיעורי בית, היית מכינה
 אותם עם החברים שלך?

 
02:11:28:14 02:11:32:15 

 חוץ מזה היו לימודים, בדיקת נוכחות.
 

02:11:33:02 02:11:35:16 
 את עושה בדיקת נוכחות ואחרי הזמירות בבוקר

 
02:11:36:23 02:11:38:04 

 מתחילים ללמוד.
 

02:11:39:22 02:11:44:10 
 רוב התלמידים בבית הספר לא היו יהודים.



 נכון. -
 

02:11:44:14 02:11:48:12 
 איך הסתדרת איתם?

 היה מאוד קשה.-
 

02:11:49:13 02:11:53:02 
 אנחנו הסתרנו את היותנו

 יהודים, ככה היינו,
 

02:11:54:04 02:11:58:05 
 כדי להידמות להם, כמוהם.

 
02:11:58:20 02:12:05:04 

 לפעמים היינו משתמשים במילים
 כמו "בסמאם", מילים נוצריות,

 
02:12:05:09 02:12:09:06 

 כדי שבטעות לא יחשבו שאנחנו יהודים.
 

02:12:11:07 02:12:14:17 
 חיינו בהסתר.

 כמובן שמי שידע אז ידע.
 

02:12:15:00 02:12:18:10 
 כןהיו הרבה שידעו ול

 גם היו כאלה שמקללים.
 

02:12:21:13 02:12:25:00 
 תקופה ארוכה הסתרנו את זה.

 
02:12:25:05 02:12:27:20 

 הסתרנו את זה,
 כדי שלא יגידו יהודייה.

 
02:12:28:19 02:12:32:13 

 היו הרבה תלמידים יהודים?
 כן, הרבה מאוד תלמידים יהודים, היינו הרבה.-
 

02:12:32:20 02:12:37:10 
 הרבה זמן הסתרתם את יהדותכם?

 כן, הרבה זמן זה הוסתר.-
 

02:12:37:14 02:12:41:03 
 אבל גם אם לא דיברו על זה בגלוי,

 
02:12:41:16 02:12:43:20 

 בגלל שהיינו קבוצה אחת
 

02:12:44:08 02:12:46:18 



 הכירו אותנו.
 

02:12:47:00 02:12:52:21 
 וודאות ידעו שהם יהודיםיש כאלה שב

 מכיוון שבזמנם החופשי הם מכרו קרשים להסקה,
 

02:12:53:00 02:12:56:17 
 או אם היו בנות אז הן מכרו 

 עבודות חרס והיו רואים אותם.
 

02:12:57:03 02:13:01:14 
 גם אם לא חשפו אותם בפני כולם

 
02:13:01:18 02:13:05:13 

 לה"היו אומרים עליהם "קיי
 אלה הם יהודים וכאלה דברים.

 
02:13:05:20 02:13:08:13 

 היית שומעת לחשושים כאלה.
 

02:13:09:18 02:13:13:12 
 היינו שם בהסתר הרבה זמן,

 
02:13:14:16 02:13:17:23 

 כדי שלא יגלו אותנו,
 על מנת שנהיה כמוהם.

 
02:13:18:02 02:13:24:13 

 ם למה את מתכוונת?כשאת אומרת להיות כמוה
 בעיקר אלה שבאים מהערים.-
 

02:13:25:05 02:13:31:09 
 היו אומרים הרבה "בסמאם".

 לא שומרים את השבת
 

02:13:33:00 02:13:35:16 
 אנחנו היינו מחוץ לזה.

 
02:13:36:13 02:13:39:00 

 היינו מכבדים את זה
 

02:13:41:15 02:13:43:22 
 ו אותנועל מנת שלא יקלל

 כי היו מקללים.
 

02:13:44:03 02:13:51:16 
 בשבילם יהודי נחשב במקום השני,

 התייחסו אליו כנחות יותר.
 

02:13:52:02 02:13:56:21 



 היו מדברים ביניהם ואומרים
 "אה זה, מה שמו הוא קיילה".

 
02:13:57:10 02:14:02:00 

 על מנת שזה לא יקרה ונהיה יחד איתם
 נו צריכים להסתיר את זה הרבה זמןהיי
 

02:14:02:24 02:14:05:11 
 היית צריכה להידמות להם.

 
02:14:05:17 02:14:09:06 

 כשאת אומרת להידמות להם
 את מתכוונת להיות כמו נוצרייה,

 
02:14:09:11 02:14:13:04 

 את מתכוונת ללבוש, סגנון דיבור באמהרית?
 בדיבור.-
 

02:14:13:10 02:14:17:16 
 גם השפה האמהרית היא תלוית מקום

 והגיעו ללמוד שם ממקומות שונים
 

02:14:17:21 02:14:21:13 
 האמהרית בעיר היא שונה. איזה עוד דברים

 שונים היו היה שוני גם בלבוש?
 

02:14:21:16 02:14:27:24 
 היה שוני גם באוכל במיוחד באוכל.

 ר שלהם.לא היינו אוכלים את הבש
 

02:14:28:09 02:14:30:13 
 אז איך אפשר להידמות להם?

 
02:14:31:04 02:14:36:15 

 כל הזמן היית מחפשת תירוץ
 לא לשבת לאכול איתם

 
02:14:36:20 02:14:39:06 

 וככה את לא אוכלת משלהם.
 

02:14:39:21 02:14:45:13 
 גם לא היינו מביאים בשר אלא דברים אחרים,

 
02:14:45:18 02:14:51:12 

 כמו דבו, היינו אוכלים ירקות
 היינו חושבים על זה שאולי במקרה הם יהיו שם.

 
02:14:52:04 02:14:59:03 

 לדוגמא, יום אחד כשעשינו מבחן בבית הספר,
 היו ימים שעשינו מבחנים במשך הרבה שעות,



 
02:15:00:12 02:15:02:12 

 .19:00עד  6:00-מ
 

02:15:02:21 02:15:06:09 
 בגלל שזה יום שלם את צריכה 

 להביא אוכל, כולם מביאים אוכל.
 

02:15:07:04 02:15:12:17 
 יום אחד, אחד החברים שישב

 איתנו אמר בואו נאכל,
 

02:15:13:05 02:15:14:23 
 כשישבנו מסביב לשולחן ואכלנו.

 
02:15:15:05 02:15:17:12 

 ו לאכול, ראינו שזה בשר.כשראינו מה הביא
 

02:15:18:07 02:15:22:16 
 היינו שם אני, ילד אחד וקרוב משפחה שלי.

 
02:15:24:21 02:15:28:09 

 מה תעשי עכשיו? אם תגידי שאת לא
 רוצה לאכול, ידעו שאת יהודייה,

 
02:15:28:22 02:15:32:21 

 לאכול את לא יכולה, אנחנו יהודים
 אכול בשר מנוצרים?איך את יכולה ל

 
02:15:34:05 02:15:39:22 

 היינו אובדי עצות, מה נעשה?
 התייעצנו אני והוא, איך נאכל אכול את זה?

 
02:15:41:14 02:15:43:00 

 לא הייתה לנו אפשרות בחירה
 

02:15:44:13 02:15:45:11 
 ואמרנו שאנחנו לא אוכלים.

 
02:15:46:18 02:15:52:13 

 למה אתם לא אוכלים, תאכלו. הוא שאל
 אמרנו שרק עכשיו אכלנו.

 
02:15:52:22 02:15:55:15 

 תירצנו בכל מיני תירוצים
 ושנינו קמנו והלכנו.

 
02:15:55:21 02:15:59:04 

 אחרי זה הם התחילו לחשוד
 



02:15:59:14 02:16:02:10 
 ואמרו הם לא אכלו
 כי הם בטח יהודים.

 
02:16:02:15 02:16:04:20 

 הם ידעו בתוך תוכם,
 

02:16:05:03 02:16:07:11 
 זה היה אחד הסימנים שהסגירו אותנו.

 
02:16:08:18 02:16:11:12 

 אני נזכרת שככה
 העברנו שם את הזמן.

 
02:16:11:13 02:16:17:23 

 כשאני נזכרת בזה שהתייעצנו אני והוא
 על כך שאסור לנו לאכול מהאוכל...

 
02:16:18:05 02:16:25:00 

 אם הם היו יודעים שאתם יהודים
 למה זה היה גורם?

 
02:16:25:02 02:16:29:22 

 זה היה גורם לקשיים כי זאת לא
 היית מדינה של יהודים,

 
02:16:30:06 02:16:33:08 

 גם אם היינו שם הרבה זמן
 לא היינו חושפים את היותנו יהודים.

 
02:16:33:21 02:16:35:23 

 הם היו מקללים "אתה קיילה"
 

02:16:36:06 02:16:37:16 
 "אתה אכלת מישהו".

 
02:16:37:22 02:16:40:21 

 מכיוון שראינו שהיו מקללים אחרים
 

02:16:41:06 02:16:43:16 
 לא רצינו ליפול למקום הזה גם.

 
02:16:43:19 02:16:47:04 

 ועל מנת לא להגיע למקום הזה
 יית נזהרת ומסתירה את דתך.ה
 

02:16:48:15 02:16:53:24 
 זה לא אני. היית מראה 

 את זה בצורת לבוש, דיבור
 



02:16:54:13 02:16:57:15 
 בכל הדרכים האלה

 את צריכה להיות דומה להם.
 

02:16:58:12 02:17:04:06 
 לפעמים את רואה כאלה שמקעקעים את 

 .גופם על מנת להידמות להם
 

02:17:05:02 02:17:08:14 
 ואם היו כאלה היו 

 חושבים שהם לא יהודים
 

02:17:09:18 02:17:13:14 
 אלה שעושים קעקועים במצח, בסנטר

 יש כאלה שעושים את זה.
 

02:17:13:18 02:17:15:16 
 עושים את זה בעזרת אש?

 כן.-
 

02:17:15:20 02:17:18:14 
 שהםיש כאלה שהיו אומרים 

 עושים את הקעקוע בשביל היופי.
 

02:17:19:09 02:17:22:22 
 ליופי, היו כאלה שמקעקעים בצוואר.

 
02:17:23:11 02:17:24:23 

 את זה באמת עשו בעיקר ליופי.
 

02:17:25:08 02:17:28:13 
 אבל כשאת רואה קעקועים במצח, ביד

 
02:17:29:15 02:17:33:17 

 מות להם,זה היה בשביל להיד
 הם עשו את זה בשביל להידמות להם.

 
02:17:33:24 02:17:38:05 

 אם לא היה לה קעקוע אז
 איך זה יכול להיות?

 
02:17:38:10 02:17:43:01 

 למשל גם שרשרת עם צלב של הנוצרים
 

02:17:43:06 02:17:46:14 
 הם היו עושים את כל זה

 על מנת לא לחשוף את עצמם.
 

02:17:51:11 02:17:54:00 
 אבא שלי לא אהב את הדברים האלה.



 
02:17:55:02 02:17:58:12 

 הוא לא אהב שיהיו לילדים שלו
 קעקועים וכאלה דברים

 
02:17:58:20 02:18:00:12 

 כי זה דומה להם.
 

02:18:01:08 02:18:06:10 
 הוא היה אומר שאלה סימנים של הנוצרים

 והוא לא אהב את זה.
 

02:18:06:20 02:18:11:06 
 עם הזמן, אנשים עשו את זה

 כי הם רצו לעשות את זה.
 

02:18:11:14 02:18:17:00 
 ואם לא היית עושה היו קוראים לך "קיילה",

 אתה זה, היו מקללים אותך.
 

02:18:17:05 02:18:23:09 
 את זוכרת שקיללו אותך אישית?

 שלי כן.אותי לא קיללו, אבל את חברה -
 

02:18:24:01 02:18:25:19 
 זה לא שקיללו אותה,

 
02:18:26:02 02:18:30:09 

 הייתה לה חברה מאותה הכיתה,
 שמאוד אהבה אותה

 
02:18:31:04 02:18:36:00 

 והחברה הזאת התחתנה וחיה עם בעלה
 

02:18:36:06 02:18:38:06 
 ובאופן פתאומי היא חלתה.

 
02:18:38:24 02:18:45:06 

 היא חלתה וכששאלו למה היא חלתה
 בזמן שהיא הייתה חולה ונעדרה מהלימודים

 
02:18:45:10 02:18:49:13 

 אז אמרו שכנראה שהחברה
 שהיא אוהבת אכלה אותה.

 
02:18:50:05 02:18:52:16 

 ככה הם אמרו בינם לבין עצמם.
 

02:18:53:06 02:18:57:13 
 ינה ביחדכשהיא תחזור והן תהי



 
02:18:59:19 02:19:03:02 

 אנחנו ניקח חתיכה מהבגד שלה ונשרוף אותו,
 

02:19:04:06 02:19:08:07 
 את העשן שיוצא מהשריפה של הבגד

 החברה החולה צריכה לשאוף
 

02:19:09:08 02:19:12:15 
 וכתוצאה מזה זאת שאכלה 

 אותה תעזוב אותה.
 

02:19:13:03 02:19:19:01 
 יש להם את המחשבה הזאת,

 אנחנו חיינו עם זה.
 

02:19:19:20 02:19:23:24 
 כשהם תכננו את זה היו גם אחרים ששמעו

 
02:19:24:17 02:19:29:13 

 כולם היו ביחד אז אלה שלא
 היו חלק מהם ושמעו את זה

 
02:19:29:18 02:19:34:22 

 החליטו להזהיר אותה שלא תפגע.
 

02:19:34:24 02:19:40:01 
 הם באו מכיוון אחר ואמרו לנו

 שאת הילדה שבאה אתכם
 

02:19:40:03 02:19:43:06 
 תרחיקו אותה כי החברה

 שלה זוממת עליה.
 

02:19:43:16 02:19:46:00 
 שמענו שמשהו רע עומד לקרות.

 
02:19:47:05 02:19:50:18 

 ואז כולם התאגדו ואמרו
 שאף אחד לא נוגע בה.

 
02:19:51:05 02:19:53:18 

 נוצר שם ריב
 

02:19:54:12 02:20:01:09 
 החברה שלה ראתה שהקבוצה שלנו גברה עליהם

 ולא קרה כלום ממה שתוכנן
 

02:20:01:10 02:20:04:11 
 והחברה החולה החלימה כמו כולם.



 
02:20:04:21 02:20:08:01 

 אחרי זה החברות שלהם התפרקה.
 

02:20:08:15 02:20:10:01 
 ככה הם היו תופסים אותנו

 
02:20:10:08 02:20:16:17 

 ברגע שהיו מתכננים לעשות משהו
 למישהו כולם היו נזהרים,

 
02:20:18:02 02:20:22:04 

 גם אם זה לא מכוון אלייך ואלא על אחרים
 זה אותו הדבר כאילו שנופל עלייך.

 
02:20:22:17 02:20:25:07 

 היו נזהרים שזה לא יקרה.כולם 
 

02:20:25:14 02:20:29:11 
 אנשים שבמקרים כאלה מפחדים על עצמם

 
02:20:29:18 02:20:34:21 

 זה המקרה העיקרי, אני באופן אישי
 לא סבלתי ממקרה כזה.

 
02:20:38:21 02:20:42:12 

 זה מה שהיה מפחיד אותנו.
 גם את האחרים זה הפחיד.

 
02:20:44:17 02:20:50:20 

 גרת הרבה זמן עם אחותך?
 הורייך היו באים לבקר אותך שם?

 
02:20:50:23 02:20:52:02 

 הייתי שם הרבה שנים.
 

02:20:52:04 02:20:56:00 
 בחופשות, בעונת החורף, תמיד הייתי חוזרת

 לבית הוריי למשך חודש או חודשיים.
 

02:20:56:03 02:20:58:15 
 חזרת לכפר?

 כן, כשבית הספר היה סגור,-
 

02:21:00:04 02:21:01:11 
 בתקופת החגים.

 
02:21:03:07 02:21:05:12 

 אני אספר לך, אבא שלי תמיד
 אהב להזמין אליו אנשים.



 
02:21:05:23 02:21:12:00 

 כל שנה הוא היה מכבד את ראש השנה
 בחגיגה ומזמין המון אנשים.

 
02:21:12:09 02:21:16:14 

 אנשים היו מגיעים מרחוק, היו מזמינים משפחה
 מהצד של אמא שלי ומהצד של אבא שלי.

 
02:21:16:23 02:21:19:05 

 בתוך כל זה אנחנו היינו שם,
 

02:21:19:21 02:21:21:20 
 בחופשות.

 
02:21:22:09 02:21:26:00 

 תמיד הייתי שם.
 גם כשהיו חתונות.

 
02:21:26:12 02:21:30:08 

 כשיש מפגשים כלשהם
 תמיד הלכתי.

 
02:21:30:15 02:21:35:07 

 הם גם היו באים, בגלל שסבתא 
 שלי מצד אמא חיה שם.

 
02:21:35:24 02:21:39:00 

 גם אחותי ללמדה שם
 וגרה עם סבתא שלי.

 
02:21:39:21 02:21:45:08 

 הם היו באים כל הזמן
 והמפגשים איתם היו תכופים.

 
02:21:45:13 02:21:49:02 

 לא יצא לי להגיע למצב
 שאני מתגעגעת הרבה.

 
02:21:49:05 02:21:52:19 

 נפגשתם כל חודש?
 כן, גם אם פחות מפעם בחודש.-
 

02:21:53:00 02:21:56:17 
 בערך אחת לחודש היינו נפגשים

 לפעמים פעם בחודש וחצי.
 

02:21:56:20 02:21:59:02 
 ולכים ברכב, לא היו רכבים?היו ה

 ברגל.-



 
02:21:59:03 02:22:04:08 

 עם סוס. לאבא שלי היה סוס.
 לעיתים הוא היה מרכיב אותנו על הסוס

 
02:22:04:22 02:22:08:13 

 או ברגל. באותה התקופה
 היינו צעירים ולא הייתה בעיה.

 
02:22:08:15 02:22:12:00 

 ם.רצינו ללכת לבית של ההורי
 היה רצון מאוד גדול לזה.

 
02:22:12:15 02:22:16:07 

 אחר כך יש גם את הרצון
 לחזור בחזרה לבית הספר.

 
02:22:19:15 02:22:23:21 

 כח פיזי הולך יחד
 עם כח רצון.

 
02:22:24:08 02:22:27:07 

 כשאת רוצה משהו
 שום דבר לא קשה לך.

 
02:22:27:22 02:22:29:15 

 ה היא שאת הולכת כל פעם שבא לך.הכוונ
 

02:22:30:19 02:22:38:14 
 התגוררת עם אחותך לטובת הלימודים,

 היו לך חברים מהסביבה?
 

02:22:38:21 02:22:44:11 
 לדוגמא כאלה שהיית הולכת איתם לבית הספר

 או אפילו נוצרים מהסביבה שהיו בני גילך?
 

02:22:44:16 02:22:50:24 
 ו לי הרבה חברים שמאוד אהבתי.כן, הי

 היינו ביחד באותה הכיתה.
 

02:22:51:01 02:22:56:14 
 כל הזמן הייתי חולקת איתם ומספרת להם

 סודות והם היו מספרים את שלהם.
 

02:22:56:16 02:22:58:16 
 היו היו חברים טובים

 
02:23:00:06 02:23:04:23 

 הבנות של אחותי היו קטנות ממני,
 



02:23:05:07 02:23:10:07 
 לא היינו באותו גיל. היינו ישנות יחד ומעבירות
 את הזמן יחד במשחקים אבל לא מעבר לזה.

 
02:23:10:18 02:23:17:14 

 אבל היו לי חברים שאהבתי
 והם היו מאוד קרובים אליי.

 
02:23:19:11 02:23:26:19 

 שניים מהם אפילו
 לי.היו שושבינים בחתונה ש

 
02:23:28:07 02:23:34:16 

 למדנו שם יחד ואחר כך לקחתי
 אותם לכפר בזמן החתונה שלי.

 
02:23:35:05 02:23:39:15 

 הם באו איתי לכפר
 וליוו אותי ונשארו איתי שם.

 
02:23:39:21 02:23:46:09 

 בכפר הסתכלו על העניין הזה
 שהבאתי עירוניים לכפר.

 
02:23:47:02 02:23:54:05 

 ממש שונה, זאת היית חתונה שונה
 מהחתונה של אחים שלי.

 
02:23:54:19 02:23:59:01 

 והחברים האלה הסכימו לבקשה שלי
 ואמרו שילכו איתי את כל הדרך הארוכה.

 
02:23:59:11 02:24:01:13 

 אמרו ובאו איתי.
 

02:24:01:16 02:24:05:05 
 היינו ביחד באותה הכיתה

 ה הסביבה.באות
 

02:24:07:13 02:24:11:02 
 אמרת שהחתונה שלך הייתה גדולה,

 מתי התחתנת?
 

02:24:14:18 02:24:16:15 
 אחרי שהגענו,

 
02:24:17:14 02:24:20:23 

 בהתחלה, כשבאתי לאחותי
 

02:24:21:02 02:24:24:03 



 אבא של בעלי לימד אותנו שם.
 

02:24:24:24 02:24:26:02 
 אחר זמן מה שהוא לימד אותנול
 

02:24:26:05 02:24:29:11 
 הוא שאל עליי, מי זאת הילדה

 הזאת, מאיפה היא באה?
 

02:24:29:16 02:24:31:19 
 הוא הכיר את ילדי האזור
 כי הוא היה לימד אותם.

 
02:24:32:09 02:24:34:09 

 בלי ששמו לב הצטרפה ילדה נוספת,
 

02:24:36:15 02:24:39:10 
 הוא שאל מאיפה הילדה היפה הזאת?

 
02:24:39:16 02:24:41:05 

 הוא שאל מי ההורים שלי וכו'.
 

02:24:41:22 02:24:46:06 
 אמרו לו שאני מהמשפחה של אנקוואי.

 לאחותי קראו שם אנקוואי.
 

02:24:46:12 02:24:48:07 
 זאת אחותה והיא באה לפה ללימודים.

 
02:24:49:23 02:24:52:01 

 הוא אמר אותה אני אחתן עם הבן שלי.
 

02:24:53:19 02:24:56:16 
 אותי כמובן לא שאלו

 כי אני ילדה קטנה.
 

02:24:57:04 02:25:01:22 
 אז את מי שואלים?

 בהתחלה שאלו את הבחור.-
 

02:25:02:00 02:25:06:19 
 אומרים לו ככה וככה.

 גם אם הוא צעיר לזוגיות.
 

02:25:08:16 02:25:12:20 
 הוא שאל את בנו, מה דעתך

 שאחפש לך כלה?
 

02:25:14:05 02:25:17:23 
 והבן ענה אם זה מה שאתה



 חושב ורוצה, אני לא אסרב.
 

02:25:18:18 02:25:20:10 
 אם זה ככה

 
02:25:20:17 02:25:24:08 

 הם מכירים את אחותי,
 באה.ויודעים מאיזה משפחה היא 

 
02:25:24:18 02:25:26:18 

 הוא מכיר את הוריה טוב.
 

02:25:27:07 02:25:29:17 
 משפחה טובה.

 
02:25:30:18 02:25:33:20 

 כשאבי חיתן את ילדיו
 

02:25:34:02 02:25:35:18 
 הוא תמיד חיפש משפחה טובה

 
02:25:35:22 02:25:39:24 

 ובדק עד כמה משפחת החתן טובה,
 

02:25:40:09 02:25:43:14 
 האם יהיו טובים לילדים שלו,

 גם לבנים וגם לבנות.
 

02:25:43:20 02:25:47:00 
 כאלה עם מידות טובות.

 
02:25:47:22 02:25:54:09 

 הוא חיפש משפחות מוכרות ואמידות
 להכניס אליהם את כל ילדיו.

 
02:25:54:14 02:25:56:13 

 ל הגדולים.זה מה שהוא עשה עם כ
 

02:25:57:13 02:26:00:17 
 אחרי שהוא ראה אותי

 
02:26:00:20 02:26:04:01 

 הוא הלך לאחותי ואמר לה "אני רוצה את אחותך"
 

02:26:04:16 02:26:07:09 
 מה אני צריך לעשות, היא ממש מוצאת חן בעיניי.

 
02:26:07:12 02:26:09:05 

 האבא?
 כן, האבא.-



 
02:26:09:10 02:26:12:07 

 אנחנו לא בתמונה בכלל.
 

02:26:13:08 02:26:19:12 
 אחרי שהוא שאל אותה היא אמרה לו "אני הבאתי

 אותה לפה בשביל שתלמד ולא בשביל לחתן אותה"
 

02:26:19:20 02:26:22:18 
 "אני לא אחראית לזה תשאל את אבא שלה"

 
02:26:23:02 02:26:24:23 

 אל תגיד לי
 

02:26:25:10 02:26:28:19 
 היא הגיעה עכשיו ואם אני אדבר איתה

 אבא שלי יחשוב שבשביל זה הבאתי אותה
 

02:26:28:21 02:26:31:08 
 אז לא, לא, לא.

 אני לא נכנסת לזה.
 

02:26:31:20 02:26:33:19 
 היא אמרה שלא תעז לשאול.

 
02:26:34:21 02:26:39:01 

 לאבי והביע את רצונוהוא שלח שליחים 
 

02:26:39:07 02:26:40:17 
 שיגדלו שם ביחד

 
02:26:41:07 02:26:44:12 

 גם אם הם עדיין קטינים
 ולכן לא יתחתנו בקרוב.

 
02:26:44:22 02:26:48:05 

 בינתיים הם רק מיועדים לזה.
 

02:26:48:11 02:26:51:02 
 אבא שלי אמר לו, אני שלחתי אותה

 שביל שתלמדלשם ב
 

02:26:51:14 02:26:55:21 
 אם עדיין תרצה בזה לאחר שתסיים

 את לימודיה אני אסכים לכך.
 

02:26:56:05 02:26:59:10 
 אני לא מוכן שהיא תפסיק

 את לימודיה ותקים משפחה.
 



02:26:59:12 02:27:02:07 
 המטרה לשמה הבאתי אותה

 לפה היא לימודים.
 

02:27:02:11 02:27:04:11 
 אם הייתי רוצה לחתן אותה

 הייתי מחתן אותה בבית.
 

02:27:05:04 02:27:06:14 
 וככה הם סיכמו.

 
02:27:07:06 02:27:10:04 
 שהוא יחכה?

 כן, שהוא יחכה.-
 

02:27:10:09 02:27:12:09 
 הוא היה בכיתה ו'.

 
02:27:12:24 02:27:14:23 

 ג'. אני הייתי רק בתחילת כיתה
 

02:27:16:00 02:27:18:22 
 הוא סיים את כיתה ו' ומאוחר

 יותר את כיתה יב'.
 

02:27:19:02 02:27:23:00 
 לאחר מכן הוא למד שנה נוספת,

 לימודים נוספים.
 

02:27:23:21 02:27:25:17 
 למדתם באותו בית הספר?

 כן.-
 

02:27:26:03 02:27:28:01 
 למדתם באותו בית ספר?

 כן, באותו בית ספר.-
 

02:27:28:04 02:27:30:04 
 את בעצם הכרת אותו?

 כן, הכרתי טוב מאוד.-
 

02:27:30:16 02:27:32:10 
 ראיתי אותו, גדלנו ביחד.

 
02:27:32:16 02:27:34:10 

 אנחנו מאותו האזור.
 

02:27:34:21 02:27:36:20 
 אנחנו מאותו האזור.

 



02:27:38:07 02:27:42:14 
 מה הרגשת כשאבא שלו אמר לך

 שהוא רוצה להשיא אותך לבן שלו?
 

02:27:42:20 02:27:43:24 
 את הכרת את החתן המיועד.

 
02:27:44:03 02:27:46:07 

 בהתחלה זה היה מאוד קשה.
 

02:27:46:14 02:27:50:11 
 מי ידע? מי לא ידע?

 היא יודעת וההיא לא יודעת.
 

02:27:50:19 02:27:52:14 
 היו הרבה

 
02:27:52:18 02:27:54:13 

 אחר כך כשהתבגרתי,
 

02:27:54:23 02:27:57:20 
 הבנתי את מה שסוכם.

 
02:28:00:17 02:28:04:06 

 אני הייתי בכיתה ג'
 והוא היה בכיתה ו'.

 
02:28:05:21 02:28:09:23 

 גם אם הסביבה היא אותה סביבה
 ה אותו בית ספר.בית הספר לא הי

 
02:28:10:03 02:28:13:18 

 היו שתי רמות, אני הייתי ברמה שתיים
 והוא היה ברמה אחת.

 
02:28:14:02 02:28:16:24 

 אבל לפעמים היינו באותו רמה.
 

02:28:17:10 02:28:21:04 
 לא היינו הרבה זמן ביחד.

 
02:28:21:19 02:28:24:15 

 בגלל שזה הגיע מההורים
 רוב הזמן זה למעלה.

 
02:28:25:07 02:28:29:00 

 לא היה את כל העניין של
 להיפגש יחד, לדבר וכו'.

 
02:28:30:09 02:28:33:21 



 הוא סיים את לימודיו
 כשהייתי בכיתה ח'.

 
02:28:36:04 02:28:42:14 

 אם לא היה את כל העניין של העלייה לארץ
 כדי להתחתן.היינו מחכים לסיום לימודיי 

 
02:28:46:13 02:28:48:07 

 התחילה תזוזה
 

02:28:48:16 02:28:52:12 
 ירושלים, ירושלים, ירושלים.

 התחילו להגיד שהגיע הזמן לעזוב.
 

02:28:53:21 02:28:56:22 
 זה התחיל ממש לצבור תאוצה.

 
02:28:57:07 02:29:00:16 

 כל הגדולים מאתנו
 התחילו לצאת,

 
02:29:01:15 02:29:02:21 
 התחילו ללכת.

 
02:29:03:06 02:29:05:01 

 התחילו ללכת ממקומות שונים.
 

02:29:05:19 02:29:06:21 
 זה נודע לנו.

 
02:29:07:24 02:29:13:24 

 במקום שאני אלך עם קבוצה אחרת
 והוא ילך עם קבוצה אחרת

 
02:29:14:14 02:29:17:08 

 לחתן אותנו.אבא שלו הציע 
 

02:29:18:15 02:29:23:17 
 גם בשבילנו, גם לו וגם לאבא שלי,

 
02:29:24:10 02:29:27:08 

 אנחנו נלך ביחד
 ונשמור אחד על השני.

 
02:29:28:04 02:29:33:07 

 עדיף שילכו ביחד, אבל לפני
 כן הם צריכים להתחתן,

 
02:29:33:17 02:29:35:21 

 חיכינו הרבה זמן.



 
02:29:36:10 02:29:40:09 

 הוחלט שתוך שלושה ארבעה
 חודשים אנחנו נתחתן.

 
02:29:42:01 02:29:48:02 

 מהרגע שביקשו את ידך כמה זמן
 עבר עד שהתחתנתם?

 
02:29:49:05 02:29:53:08 

 כמה שנים הוא חיכה לך?
 שש, שבע שנים.-
 

02:29:53:18 02:29:54:23 
 שהוא חיכה?

 .כן-
 

02:29:56:04 02:29:59:03 
 מכיוון שהיה להם הסכם שאנחנו
 מתחתנים בסיום הלימודים שלי.

 
02:29:59:10 02:30:02:01 

 הם עשו את ההסכם הזה על מנת
 שלא יבוא מישהו אחר לבקש את ידי

 
02:30:02:04 02:30:07:23 

 ושהוא לא ימצא מישהי אחרת.
 

02:30:08:02 02:30:12:04 
 אבא שלו רצה שמההתחלה

 אני אהיה שמורה לבנו
 

02:30:13:02 02:30:15:02 
 ולא שנתחתן מיד.

 
02:30:15:09 02:30:17:19 

 הם דיברו וסיכמו בעניין הזה.
 

02:30:17:22 02:30:22:02 
 אבא שלך אהב את המשפחה שלו נכון?

 כן, הוא הכיר את המשפחה.-
 

02:30:22:05 02:30:24:05 
 וזה הגיע מהכיוון של אחותי.

 
02:30:24:07 02:30:26:23 

 לאחר מכן אחותי סיפרה לו
 כשהוא שאל אותה.

 
02:30:29:15 02:30:33:12 



 הבעל של אחותי ובעלי
 הם בני דודים

 
02:30:34:02 02:30:36:02 

 והם משפחה, אז הם מכירים.
 

02:30:36:19 02:30:40:08 
 פחה מוכרת,הם אמרו לו שהם מש

 משפחה טובה.
 

02:30:40:17 02:30:45:08 
 הם אמרו בסדר שנלמד ביחד

 ושנסיים יחד.
 

02:30:46:18 02:30:50:11 
 זה משהו שסוכם מבעוד מועד.

 
02:30:50:18 02:30:52:24 

 ככה העברנו שנה אחר שנה.
 

02:30:53:13 02:30:56:18 
 ככה חיכיתי עד שהייתי בכיתה ח'.

 
02:30:57:23 02:31:01:01 

 הייתם מתראים לפעמים?
 כן, היינו מתראים.-
 

02:31:01:05 02:31:06:01 
 מה הרגשת אז כשידעת שהוא

 הולך להיות בעלך בעוד כמה שנים?
 

02:31:06:04 02:31:08:23 
 היה קשה באותם זמנים

 בכפר, זה היה מאוד קשה.
 

02:31:10:09 02:31:15:08 
 האזור לועגים, ילדי

 
02:31:15:16 02:31:17:19 

 מורידים לך את הביטחון העצמי.
 

02:31:17:21 02:31:22:10 
 היו אומרים לי זה הולך להיות בעלך?

 ולו היו אומרים זאת הולכת להיות אשתך?
 

02:31:22:12 02:31:23:13 
 זה היה מאוד קשה.

 
02:31:25:00 02:31:26:23 
 י לא אשכח,יש מקרה שאנ



 
02:31:27:03 02:31:31:15 

 יותר גרוע מהעובדה שלועגים לך,
 

02:31:32:05 02:31:33:14 
 זה שאת מתביישת

 
02:31:34:06 02:31:37:20 

 וכשאת מתביישת
 זה עוצר אותך מלהתקדם,

 
02:31:38:08 02:31:42:22 

 ואת לא נפגשת עם כולם
 או מבלה כמו שהיית רוצה.

 
02:31:43:17 02:31:49:24 

 פעם אחת בעלה של אחותי ראה
 שלועגים לי וצוחקים עליי

 
02:31:50:04 02:31:52:05 

 והוא ראה שכולם צוחקים
 ואני מובכת.

 
02:31:53:15 02:31:55:18 

 הוא דיבר מול כולם,
 

02:31:55:24 02:31:58:19 
 ואמר שאם עוד פעם מישהו

 יביך את הילדה הזאת
 

02:31:58:24 02:32:01:04 
 אני אטפל בו.

 
02:32:01:12 02:32:05:12 

 ומהיום והלאה שאף אחד לא
 ידבר על הנושא הזה

 
02:32:05:21 02:32:09:06 

 ואל תגרמו לה להתבייש בעניין הזה,
 אין לה במה להתבייש.

 
02:32:10:14 02:32:12:05 

 ככה הוא נזף בהם
 

02:32:12:14 02:32:14:14 
 והם נרגעו קצת.

 
02:32:14:19 02:32:18:00 

 היה קשה לעבור את זה
 העניין הזה.



 
02:32:18:01 02:32:20:10 

 התביישת בזה?
 זה היה מביך.-
 

02:32:20:12 02:32:23:18 
 בגלל שזה לא מישהו שאת בחרת

 אלא שידוך של ההורים.
 

02:32:24:12 02:32:28:10 
 תי את זהזה לא ששנא

 אבל בהחלט התביישתי בזה.
 

02:32:28:12 02:32:31:14 
 זה גם היה בכפר ולא

 בתקופה מתקדמת.
 

02:32:31:16 02:32:33:16 
 זה לא היה אז.

 
02:32:34:05 02:32:38:04 

 אבל בגלל שזה היה
 זה היה מאוד מביך.

 
02:32:38:12 02:32:44:16 

 כששואלים למה, אז את
 ישת קצת.מתבי

 
02:32:46:15 02:32:51:08 

 והיה קשה כל הזמן שהיינו שם.
 

02:32:52:02 02:32:57:02 
 כך הוחלט על קיום החתונה-אבל אחר

 
02:32:58:14 02:33:01:01 

 מכיוון שהיינו אמורים לעזוב
 חודשיים.-תוך חודש

 
02:33:01:15 02:33:06:10 

 תחתןהגדולים אמרו שאנחנו צריכים לה
 עכשיו, הכל נעשה בחופזה.

 
02:33:08:05 02:33:12:03 

 היו חגיגות גם שם וגם פה, ממש יפה.
 

02:33:12:05 02:33:19:13 
 אתם לא ידעת מתי אתם אמורים לעזוב?

 לא, הרבה אנשים התחילו לעזוב בזמנו.-
 

02:33:19:20 02:33:25:07 



 חודש היו עוזבים-כל שבועיים
 בוצות מלאות היו עוזבים.קבוצות, ק

 
02:33:26:04 02:33:29:23 

 ואנחנו, היו דיבורים עלינו
 שאנחנו נעזוב בקרוב.

 
02:33:30:18 02:33:32:10 

 אף אחד לא נשאר,
 גם לא הקטנים מאתנו.

 
02:33:32:14 02:33:36:07 

 זאת אומרת שכל המשפחה עזבה?
 לא, בהתחלה רק הצעירים עזבו.-
 

02:33:36:11 02:33:38:05 
 רק הצעירים הלכו דרך סודן.

 
02:33:39:06 02:33:42:04 

 אז לא דיברו על המבוגרים, האימהות וכו'.
 

02:33:43:20 02:33:50:00 
 אחרי זה הבנו שעניין העזיבה 

 התחיל להיות ממשי יותר.
 

02:33:50:02 02:33:52:00 
 תלמידים עזבו את הלימודים שלהם,

 
02:33:52:06 02:33:58:05 

 לפני שסיימו כיתה יב'. עזבו את הכל
 המבחנים והלימודים והלכו.

 
02:33:59:18 02:34:03:06 

 בזמנו, ידענו שגם תורנו
 יגיע מחר בבוקר.

 
02:34:04:11 02:34:06:18 

 ושאנחנו צריכים ללכת בעקבותיהם.
 

02:34:06:20 02:34:10:08 
 לישראל, לירושלים? היה לך רצון ללכת

 בטח, מאוד, מאוד.-
 

02:34:10:10 02:34:13:06 
 מאסתי בלימודים.

 
02:34:13:09 02:34:16:15 

 חשבתי לעצמי למה אני צריכה
 ללמוד עכשיו אם מחר אני עוזבת?

 



02:34:16:17 02:34:19:23 
 כולם התחילו לעזוב את הלימודים וללכת

 
02:34:20:06 02:34:24:22 

 לירושלים. הרצון להגיע לארץ ישראל
 

02:34:25:11 02:34:26:16 
 גבר על הכל.

 
02:34:26:18 02:34:29:04 

 וגם הרבה אנשים הלכו.
 

02:34:29:14 02:34:33:23 
 היינו שומעים דיבורים על

 כאלה שהגיעו וכאלה שלא
 

02:34:34:12 02:34:37:23 
 וזה גורם לך לרצות יותר.

 
02:34:43:06 02:34:49:21 

 אם לא היינו מתחתנים ועוזבים יחד
 כחברים זה לא היה נראה טוב.

 
02:34:49:24 02:34:51:24 

 גם להורים שלי זה לא
 היה עושה שם טוב.

 
02:34:52:10 02:34:55:14 

 מצד אחד זאת חתונה אחרונה,
 

02:34:56:01 02:34:59:08 
 ובמכיוון שכולם מתחילים לעז

 ושום דבר לא ברור,
 

02:34:59:23 02:35:04:07 
 מצד אחד. מצד שני, הכתובה.

 
02:35:04:10 02:35:07:12 

 עדיף ללכת כבעל ואישה ולא כחברים,
 

02:35:08:00 02:35:09:02 
 ככה הוחלט.

 
02:35:16:08 02:35:22:17 

 לאחר שההורים שלו ביקשו את ידך
 לפני שהתחתנתםוהייתם יחד הרבה שנים 

 
02:35:23:21 02:35:27:12 

 את ראית אותו, מה חשבת עליו
 הוא נראה לך אדם טוב?



 
02:35:28:01 02:35:32:14 

 כשהיית רואה אותו האם הייתם
 מברכים זה את זו לשלום?

 
02:35:32:16 02:35:36:22 

 היינו אומרים שלום כמו שאר ילדי
 האזור, זה בדיוק אותו הדבר.

 
02:35:37:08 02:35:39:13 

 גם ההורים שלו,
 

02:35:40:18 02:35:45:04 
 כולם ידעו איפה בית הוריו

 ושאני הייתי אצל אחותי.
 

02:35:45:08 02:35:48:05 
 נהר הפריד בין הבתים,
 הם היו אחד מול השני.

 
02:35:48:18 02:35:52:03 

 הוא היה הולך משם לבית הספר
 תי הולכת מהצד שלי לבית הספר.ואני היי

 
02:35:52:08 02:35:54:17 

 לא היינו נפגשים הרבה
 כי לא למדנו באותם שעות

 
02:35:55:02 02:35:59:07 

 היו הרבה נכשלים בדרך
 אני בכיתה ג' כיתה ו' זה למעלה

 
02:36:01:21 02:36:04:16 

 היינו נפגשים, אומרים שלום 
 ביחד.זה לזה היינו כולם 

 
02:36:04:19 02:36:09:17 

 בנוסף הייתה להם את הכיתה
 של הצעירים של האזור

 
02:36:10:00 02:36:11:17 

 שם היו נפגשים כל שבת.
 

02:36:11:21 02:36:14:04 
 היינו נפגשים שם.

 
02:36:14:14 02:36:19:00 

 כמו כל אדם פשוט ורגיל
 חוץ מזה שלועגים לך

 



02:36:19:12 02:36:22:06 
 את חיה כאדם פשוט ורגיל.

 
02:36:31:11 02:36:33:08 

 זה נורמלי לחכות ככה.
 

02:36:33:16 02:36:40:10 
 זאת אומרת שאם הבחורה, הילדה

 לא הגיעה לגיל חתונה אז מחכים
 

02:36:40:12 02:36:42:12 
 גם אם זה הרבה שנים?

 נכון, צריך לחכות.-
 

02:36:42:14 02:36:47:12 
 אבל אם זה בכפר למה לחכות?

 אין שום סיבה לחכות.-
 

02:36:48:21 02:36:56:12 
 מקימים משפחה, מביאים ילדים לעולם

 גרים ליד ההורים וחיים כמו האחים הגדולים.
 

02:36:57:04 02:37:01:18 
 אבל פה יש לך מטרה

 לסיים את הלימודים
 

02:37:02:00 02:37:06:00 
 במקום להתחתן להביא לעולם ילד

 אחד או שניים ואז לעזוב את הלימודים
 

02:37:06:01 02:37:07:10 
 או שאני אעזוב את הלימודים.

 
02:37:07:18 02:37:12:16 

 עדיף שיסיים את הלימודים ואז ילך,
 

02:37:12:21 02:37:14:10 
 זה מה שנמצא עדיף.

 
02:37:14:12 02:37:20:04 

 בגלל זה היו כמה, גם אני לא הכרתי
 אותם אפילו בכל הזמן הזה,

 
02:37:21:23 02:37:26:10 
 זוגות מאורסים

 עד לסיום הלימודים.
 

02:37:26:13 02:37:30:24 
 כך הם התחתנו, הביאו-אחר

 ילדים לעולם והקימו בית.



 
02:37:31:19 02:37:39:18 

 ישהו?איך אפשר לדעת שאת מאורסת למ
 

02:37:41:03 02:37:43:23 
 הרי לא עונדים טבעות?

 שומעים, שומעים.-
 

02:37:44:01 02:37:48:20 
 כל המשפחה בכללותה ואנשי

 המקום יודעים דברים.
 

02:37:49:24 02:37:53:09 
 אחד יודע מה השני עושה,

 אחד יודע מי הבן של מי,
 

02:37:54:12 02:37:59:04 
 ליותר גלוי בחלוף וזה הפך

 השנים ונהיה ידוע יותר.
 

02:37:59:09 02:38:02:01 
 היו אומרים היא שלו והוא שלה

 ועוד כאלה דיבורים.
 

02:38:02:12 02:38:04:10 
 זה היה מאוד ידוע.

 
02:38:06:01 02:38:12:16 

 כל גבר שמאורס למישהי
 לא יכול להכיר מישהי אחרת

 
02:38:13:11 02:38:14:23 

 הוא מחכה רק למיועדת לו.
 

02:38:16:01 02:38:17:15 
 ככה חיינו.

 
02:38:19:16 02:38:25:03 

 כששמעתם שאתם אמורים לבוא לארץ
 

02:38:25:06 02:38:28:21 
 הכנתם חתונה בצורה מהירה?

 נכון.-
 

02:38:29:00 02:38:32:10 
 מי אירגן את החתונה ומה את הכנת?

 
02:38:32:12 02:38:37:00 

 החתונה היית בלתי נשכחת,
 



02:38:37:15 02:38:39:22 
 חתונות אחרות לא השתוו לה.

 לא בגלל שזו החתונה שלי.
 

02:38:40:00 02:38:42:22 
 באותו הזמן בגלל שהם תכננו
 שזו תהיה החתונה האחרונה

 
02:38:43:00 02:38:44:00 

 הם עשו את זה בענק.
 

02:38:44:03 02:38:46:07 
 מה את מתכוונת כשאת אומרת אחרונה?

 כשאני אומרת אחרונה אני מתכוונת-
 

02:38:47:24 02:38:50:08 
 שזמן העזיבה התקרב ובא

 
02:38:51:01 02:38:54:22 

 ידענו שאנחנו שם לזמן שאול
 

02:38:55:20 02:38:59:09 
 עוד שנה שנתיים. לא רק

 לו המבוגרים,אנחנו אפי
 

02:39:00:05 02:39:04:20 
 הזמן של היהודים לעלות לישראל,

 
02:39:05:12 02:39:08:02 

 היו מדברים על זה הרבה.
 זה היה נהוג

 
02:39:11:04 02:39:15:22 

 שמי שנשאר נחתן בחתונה מפוארת.
 

02:39:17:11 02:39:22:06 
 בלי להגיד זה יקר חסר לנו את זה,

 נשמור לאחר כך. או
 

02:39:22:10 02:39:26:06 
 במקום זה ההורים שלי אמרו זאת

 הולכת להיות החתונה האחרונה שלנו.
 

02:39:26:14 02:39:28:01 
 ההורים שלו הצטרפו לזה.

 
02:39:29:06 02:39:30:08 

 אצל ההורים שלי,
 

02:39:33:22 02:39:37:15 



 חתונה כמו שאני התחתנתי,
 

02:39:38:20 02:39:41:02 
 לא הייתה לפני ולא הייתה אחרי.

 
02:39:42:15 02:39:47:04 

 החתונה שלי נחשבה לחתונה גדולה.
 

02:39:48:05 02:39:53:20 
 הילדים הגדולים התחתנו כבר,

 חתונה יפה כמו שלנו לא הייתה.
 

02:39:54:00 02:39:56:18 
 בגלל שהיו בה המון אנשים.

 
02:39:57:06 02:40:02:17 

 מבחינת האוכל, השמחה,
 הכמות הרבה של האורחים.

 
02:40:03:02 02:40:10:12 

 מבחינת הכל. גם לקחנו
 כמה מהנהגים של העיר לכפר.

 
02:40:10:14 02:40:12:14 

 זה כשלעצמו הבדיל אותי מהאחרים.
 

02:40:17:09 02:40:21:05 
 איפה נערכה החתונה?

 ל ההורים שלי.אצ-
 

02:40:21:07 02:40:23:18 
 בבית של ההורים שלך?

 כן. הם היו צריכים לבוא.-
 

02:40:23:20 02:40:25:17 
 כי חוגגים אצל ההורים שלו.

 
02:40:25:22 02:40:27:03 

 את מתכוונת לבית שלו?
 כן.-
 

02:40:27:05 02:40:34:23 
 בשביל לקחת אותי הוא הביא

 ה עשר חברה צעירים.כחמיש
 

02:40:35:09 02:40:38:06 
 חבר'ה מהמקום, אני מכירה אותם.

 
02:40:38:14 02:40:40:11 

 כי אין היכרות עם אנשים



 ממקומות אחרים.
 

02:40:40:17 02:40:44:12 
 אבל אני בגלל שגדלתי במקום

 אני מכירה את כולם.
 

02:40:45:08 02:40:49:21 
 חד איתו. גם לי היו הרבה הם הגיעו י

 שושבינות. כזה דבר לא היה מוכר שם.
 

02:40:50:22 02:40:55:21 
 אין שושבינות לכלה בכפר,

 אין דבר כזה.
 

02:40:57:06 02:40:59:06 
 אני הראשונה שעשיתי את זה בכפר.

 
02:40:59:19 02:41:02:02 

 היו לך שושבינים מהעיר?
 כן, בכפר.-
 

02:41:02:19 02:41:04:15 
 כשאני אומרת שושבינות אני מתכוונת

 כמו שסיפרתי לך קודם
 

02:41:04:18 02:41:07:21 
 לאלה שהיו חברים שלי וגדלו איתי 

 באזור והיו מאוד קרובים אליי.
 

02:41:08:00 02:41:12:12 
 הם היו שלושה חבר'ה בגילי.

 
02:41:12:14 02:41:17:15 

 חתי אותם לכפר.הקדמתי ולק
 

02:41:18:00 02:41:22:14 
 איך נראה הכפר של ההורים שלך?

 
02:41:22:19 02:41:27:17 

 המקום נראה להם מאוד שונה.
 הם התפלאו איך יש דברים כאלה?

 
02:41:28:07 02:41:29:24 

 דברים שלא ראו אף פעם.
 

02:41:30:11 02:41:35:00 
 מאוד התפלאו ממנו.זה היה דבר שהעירוניים 

 
02:41:35:03 02:41:37:19 

 כל המנהגים שם היו שונים.



 
02:41:38:02 02:41:40:17 

 החתונה הייתה שונה מהחתונות
 שעשו אחיי ואחיותיי.

 
02:41:42:12 02:41:49:14 

 היה אוכל בשפע ובגדול.
 

02:41:49:17 02:41:54:20 
 מי הכין את האוכל?

 אמא שלי הכינה לאט ובהדרגה.אנשי הכפר, -
 

02:41:54:23 02:42:01:12 
 הילדים של אחותי וכל הגיסות שלי עזרו.

 מכיוון שאחיי גרו בשכנות, הן עזרו.
 

02:42:01:14 02:42:02:17 
 היו גם שכנים

 
02:42:02:23 02:42:08:11 

 ברגע ששומעים שעומדת להתקיים חתונה
 כל אחד עוזר כפי יכולתו.

 
02:42:08:23 02:42:13:03 

 מעבר לזה בעיקר אמא שלי
 שהכינה לאט ובהדרגה את הצ'ואו,

 
02:42:14:15 02:42:18:07 

 את הטלה.
 

02:42:18:22 02:42:22:08 
 כשתאריך החתונה התקרב,
 שבוע לפני החתונה, הלכנו

 
02:42:24:05 02:42:26:11 

 אני והחברים שלי.
 

02:42:26:14 02:42:30:14 
 לכפר, לבית שלך?

 נכון, לבית שלי ושם.-
 

02:42:32:15 02:42:36:16 
 גם אם לא היה הרבה שינוי במנהגים שלנו

 כמו שסיפרתי לך, שם בבית,
 

02:42:38:14 02:42:43:13 
 בגלל שהוא קרוב לעיר

 המנהגים היו מעט שונים משלנו.
 

02:42:45:11 02:42:53:06 



 לראות את הסוסים והבהמות היה להם קשה
 ישנים יחד עם בני אדם.

 
02:42:53:16 02:42:58:00 

 בהתחלה הם מעט נרתעו
 כך לאט לאט הם התרגלו.-ואחר

 
02:43:02:09 02:43:06:21 

 זה היה מאוד שונה. שאלו
 למה שיהיו שושבינות לכלה?

 
02:43:07:07 02:43:11:06 

 הגדולים, כשהם התחתנו בעבר
 כיסו לכלה את הפנים.

 
02:43:11:14 02:43:13:14 

 הכלה לא ראתה אף אחד.
 

02:43:16:16 02:43:20:04 
 גם לא את בעלה בחתונה.

 כך מרימים את החתן על הגב.-אחר
 

02:43:20:06 02:43:21:18 
 עושים כל מני דברים

 כדי להוציא אותו לאורחים
 

02:43:21:21 02:43:23:05 
 מכירה.אם את 

 
02:43:24:08 02:43:25:19 

 שלנו לא היה כזה.
 

02:43:28:05 02:43:29:20 
 עשינו תסרוקות בשיער,

 
02:43:30:04 02:43:33:22 

 ותפרנו שמלה עם תפירה 
 מיוחדת, שמלה לחתונה.

 
02:43:35:03 02:43:38:21 

 גם אם זה לא שמלת כלה זו הייתה
 .שמלת חתונה שנתפרה במיוחד

 
02:43:39:09 02:43:41:09 

 הכוונה לשמלה אתיופית מסורתית?
 

02:43:42:13 02:43:46:19 
 גם כשמדובר בשמלה אתיופית,

 כלות גם ככה מכוסות.
 



02:43:46:22 02:43:50:02 
 כשאת מסתכלת על הכלות, אי אפשר

 לראות אותן הן מכוסות.
 

02:43:50:06 02:43:55:02 
 ת הן מכוסות.עד שהן הולכו

 וגם בצד של החתן הן נשארות מכוסות.
 

02:43:55:16 02:43:57:16 
 אצלנו זה לא היה ככה.

 
02:43:59:19 02:44:03:04 

 יצאנו ביחד, כולם שרו,
 הלכתי לבית הוריו.

 
02:44:03:11 02:44:06:04 

 לא כיסו לך את השיער והפנים?
 לא, לא כיסו.-
 

02:44:06:09 02:44:07:18 
 עשיתי תסרוקת בשיער,

 
02:44:08:22 02:44:11:15 

 כל השושבינות שלי עשו תסרוקת גם כן.
 

02:44:12:08 02:44:16:23 
 הכינו לנו מקום מיוחד וישבנו שם.

 
02:44:17:14 02:44:20:05 

 שם הייתה הכתובה.
 

02:44:20:12 02:44:22:07 
 בדיוק כמו פה.

 
02:44:22:15 02:44:26:19 

 דומה גם לארץ וגם לעיר שמה.
 

02:44:27:14 02:44:34:06 
 מאוד הפתיע לטובה

 את הנוצרים ואת היהודים.
 

02:44:34:15 02:44:38:06 
 את אומרת שההורים שלך

 קיבלו בקלות את הבקשות שלך?
 

02:44:38:18 02:44:40:00 
 ההורים שלי?

 כן.-
 

02:44:40:02 02:44:43:05 



 אני מתכוונת לכך ששיניתם
 ממנהג המקום.

 
02:44:43:07 02:44:49:15 

 בגלל שבאתם מהעיר השכלתם ויש לכם את הידע
 זה היה לפי הרצון שלך ושל בעלך?

 
02:44:49:19 02:44:53:10 

 נכון, לא שינינו הרבה. השינוי
 העיקרי היה בלבוש שלנו.

 
02:44:53:17 02:44:56:04 

 יכולים להגידהם לא 
 לך מה ללבוש.

 
02:44:57:00 02:44:59:22 

 וזה שהיו לי שושבינים,
 

02:45:00:07 02:45:03:15 
 זה היה בסדר מבחינתם.

 
02:45:03:22 02:45:06:13 

 לא היה מצב שהם יאמרו לי
 שהם לא מסכימים למשהו.

 
02:45:07:07 02:45:09:20 

 הכל היה בצורה טובה ומוסכמת.
 

02:45:10:03 02:45:13:17 
 הם קיבלו את זה בצורה יפה.

 
02:45:14:03 02:45:16:18 

 "איזה יופי, לא ידענו שיש דברים כאלה"
 

02:45:18:11 02:45:19:19 
 ככה הם אמרו.

 
02:45:21:08 02:45:24:01 

 כך ישנו שם.-אחר
 

02:45:24:03 02:45:28:17 
 אחרי שהקבוצה הגיעה

 ו שם לילה אחד.ישנ
 

02:45:28:21 02:45:30:18 
 למחרת אכלנו, שתינו.

 
02:45:30:22 02:45:34:13 

 ישנתם בבית של ההורים שלך?
 כן אצל ההורים שלי.-



 
02:45:34:17 02:45:40:09 

 הייתה סוכה, שיועדה לנו.
 

02:45:40:20 02:45:42:07 
 שם ישנו.

 
02:45:42:13 02:45:47:16 

 ום למחרת התקיימה חגיגה.י
 היו כאלה ששרו, כאלה שרקדו

 
02:45:48:10 02:45:50:13 

 היו גם יריות שמחה בזמן הזה.
 

02:45:50:24 02:45:52:18 
 ירו כל הלילה, כן.

 
02:45:54:06 02:45:57:13 

 בהמשך, החגיגות לא היו רק אצל
 אמא שלי אלא גם אצל האחים שלי.

 
02:45:58:12 02:46:01:14 

 היה הרבה טלה שהביאו בכדים.
 

02:46:01:24 02:46:05:05 
 כל אחד רצה שיישתו מהכד שהביא "עכשיו

 תורי, עכשיו תורי, תשתו משלי, תשתו משלי"
 

02:46:05:08 02:46:06:23 
 היו כאלה בלי סוף.

 
02:46:08:11 02:46:14:07 

 למחרת התעוררנו ועשינו את
 ל לאנתוניס.כל הדרך ברג

 
02:46:14:18 02:46:17:20 

 לבית שלו?
 למשפחה שלו, כן.-
 

02:46:17:24 02:46:20:20 
 אפשר להגיד שגם שלי,

 המשפחה של אחותי.
 

02:46:21:04 02:46:23:15 
 היו כמו המשפחה שלו הלכנו לשם.

 
02:46:24:01 02:46:28:23 

 גם שם אכלו, שתו, חגגו כל הלילה.
 

02:46:30:06 02:46:31:24 



 ישנו שם
 

02:46:32:23 02:46:35:06 
 ונשארנו יומיים.

 לאחר מכן..
 

02:46:36:15 02:46:38:19 
 לא, בעצם היינו שם שבוע

 
02:46:39:00 02:46:43:02 

 והתארגנו לקראת העלייה לארץ.
 

02:46:43:16 02:46:45:21 
 משם כבר לא חזרתי

 לבית של אחותי.
 

02:46:47:07 02:46:48:20 
 גם לא חזרתי לבית הוריי.

 
02:46:49:24 02:46:54:09 

 הוחלט שנעלה לארץ.
 

02:46:57:18 02:47:03:11 
 זאת אומרת ראית את

 בעלך לפני כן, ראית אותו.
 

02:47:04:06 02:47:06:13 
 נפגשתם כי הייתם תלמידים

 
02:47:07:14 02:47:11:08 

 ותו באמת רק לאחר שהתחתנתם.הכרת א
 נכון. -
 

02:47:11:15 02:47:13:14 
 ידעת אם הוא אדם טוב?

 
02:47:14:03 02:47:21:06 

 זה שהוא אדם טוב לא היה קשה
 לראות כי היינו באותו המקום.

 
02:47:21:24 02:47:24:08 

 ההורים שלו אהבו אותי מאוד
 

02:47:24:21 02:47:25:22 
 נם לברכה.זיכרו

 
02:47:27:15 02:47:33:03 

 רואים הכל, היינו נפגשים,
 היינו מאותו המקום, אותו אזור.

 



02:47:35:00 02:47:38:13 
 זאת אומרת ההתנהגות שלו הייתה ידועה,

 איזה סוג של משפחה זו,
 

02:47:40:05 02:47:43:02 
 זה היה ידוע, ואני גם

 הכרתי את זה.
 

02:47:43:20 02:47:48:04 
 זה שהם מאוד אהבו אותי

 ואני אהבתי אותם, זה היה ידוע.
 

02:47:48:07 02:47:49:15 
 אבל בהמשך כשגרנו ביחד,

 
02:47:49:20 02:47:52:06 

 אחרי החתונה לא חיכינו הרבה
 

02:47:52:13 02:47:56:18 
 בשביל להכיר אותו, לדעת

 איזה מין סוג של אדם הוא.
 

02:47:58:00 02:47:59:07 
 היינו לנו שם שבוע,

 
02:48:00:11 02:48:03:13 

 ואחרי שבוע שוב פעם
 משהו חדש,

 
02:48:05:07 02:48:07:13 

 פרויקט חדש, כן,
 נהיה לנו פרויקט חדש.

 
02:48:07:21 02:48:09:15 

 את לא יודעת מה מחכה לך
 

02:48:09:20 02:48:12:13 
 עם השאר.פשוט ללכת 

 
02:48:13:07 02:48:15:17 

 יש לך את הרצון הזה,
 

02:48:16:05 02:48:20:13 
 ואין הרבה זמן לחשוב.

 על איך הבית יראה למשל.
 

02:48:21:10 02:48:25:18 
 יש דברים אחרים ודחופים

 
02:48:26:04 02:48:28:17 



 שאת אמורה לעשות, שהרבה עשו
 ואת בעקבותיהם.

 
02:48:29:02 02:48:31:16 

 יש את מי שהלכו אחרייך
 ויש את מי שהלכו לפנייך.

 
02:48:32:09 02:48:36:05 

 רק לשם אנחנו כיוונו
 והיה לנו רצון.

 
02:48:36:10 02:48:40:22 
 מה היה נהוג,

 מי למשל קנה לך את השמלה?
 

02:48:41:05 02:48:43:22 
 איך השמלה צריכה להיראות?

 
02:48:45:22 02:48:50:09 

 יש מנהגים שונים הקשורים לכלה?
 

02:48:50:18 02:48:54:17 
 או דברים שונים שעושים לחתן

 יש את טקס הקשירה?
 

02:48:54:19 02:48:56:12 
 כן, בטח.

 
02:48:57:02 02:49:01:08 

 כן, זה קיים. כשהחתן מגיע
 הוא בא כבר עם הקשירה,

 
02:49:01:12 02:49:03:12 

 עוד לפני שהוא יוצא מהבית.
 

02:49:04:00 02:49:05:12 
 אבל לפני כן,

 
02:49:06:20 02:49:10:24 

 כשהוחלט על יום החתונה,
 

02:49:11:05 02:49:17:03 
 על התאריך, בגלל שהיו לנו רצונות,

 נפגשנו ודיברנו על הרצונות שלנו,
 

02:49:18:07 02:49:20:20 
 בבית שלו

 
02:49:20:24 02:49:27:20 

 כי הייתי בבית של אחותי



 דברנו והחלטנו איך זה יהיה.
 

02:49:28:05 02:49:29:19 
 הלכתי לבית שלהם.

 
02:49:30:08 02:49:31:09 

 הוא היה.
 

02:49:32:05 02:49:35:13 
 אחרי שדיברנו על הכל

 
02:49:35:17 02:49:38:22 
 ו שנינו צריכיםאמרו שאנחנ

 לדבר על הרצונות שלנו
 

02:49:39:08 02:49:45:09 
 שנינו דיברנו על מה שאנחנו רוצים.

 
02:49:45:22 02:49:49:11 

 באותו הזמן אני הייתי תלמידה
 והוא כבר סיים את הלימודים.

 
02:49:49:18 02:49:52:22 

 הוא למד שנה נוספת והתחיל ללמד.
 

02:49:53:04 02:49:55:12 
 הוא נשלח למקום אחר

 והתחיל ללמד שם.
 

02:49:55:19 02:49:58:23 
 בחודשים שנקבעו הוא קיבל משכורות,

 
02:49:59:03 02:50:00:20 

 כלומר היה לו כסף.
 

02:50:02:17 02:50:06:02 
 אז הוא שאל מה צריך

 
02:50:06:06 02:50:12:23 

 בגלל שרציתי להתחתן
 מנהגים של העיר.לפי ה

 
02:50:13:01 02:50:19:01 

 היה צריך שמלה עם
 עיטור מיוחד ונעליים.

 
02:50:19:12 02:50:21:17 

 הוא עמד בהוצאות האלה
 ונתן לי כסף.

 



02:50:22:13 02:50:29:12 
 גם לצמות לי ולשושבינות.

 
02:50:30:11 02:50:35:05 

 לכל זה הוא נתן לי כסף
 סיימנו.ועם זה 

 
02:50:35:11 02:50:38:16 

 כשנשאר שבוע לחתונה
 הייתי צריכה ללכת לבית שלי.

 
02:50:38:20 02:50:41:13 

 אם היה צריך משהו ההורים עזרו מעט.
 

02:50:42:05 02:50:49:16 
 בגלל שהעבודה קשה צריך עזרה,

 גם אם לא הייתה עשיתי לבד.
 

02:50:49:18 02:50:52:14 
 כשאני חושבת על זה עכשיו גם פה
 בארץ זה אותו הדבר כשזוג מתחתן

 
02:50:53:04 02:50:57:05 

 שבוע לפני החתונה הם לא מתראים,
 אפילו אם גרו יחד לפני כן.

 
02:50:57:08 02:51:01:03 

 כשאני נזכרת עכשיו אני חושבת
 שאפשר להגיד שהגענו לפה.

 
02:51:01:15 02:51:04:16 

 שבוע לפני החתונה
 הלכתי לבית הוריי,

 
02:51:05:01 02:51:06:20 

 שם עזרנו במה שצריך.
 

02:51:07:01 02:51:09:10 
 גם הם עזרו יחד איתי,

 
02:51:09:13 02:51:11:14 
 ישנו יחד איתי.

 
02:51:11:24 02:51:14:23 

 את כל ההכנות כמו
 ציפורניים ואיפור

 
02:51:15:02 02:51:18:21 

 מי עושה, השושבינות?
 כן, השושבינות.-



 
02:51:19:10 02:51:21:11 

 זה ישמע לך מוזר אבל
 

02:51:21:22 02:51:25:02 
 לא היה שם לק לציפורניים,

 הם לא הכירו את זה.
 

02:51:25:16 02:51:27:06 
 אז הבאנו לשם

 
02:51:28:14 02:51:31:01 

 נשים שםוהם מרחו לק לכל הא
 

02:51:31:11 02:51:35:16 
 זה היה ממש יוצא דופן.

 הם אמרו איך ייתכן דבר כזה?
 

02:51:36:08 02:51:40:20 
 הלק שהבאנו הספיק לכל השכנים.

 כולם היו המומים מזה
 

02:51:43:09 02:51:46:24 
 ועשו את הכל ביחד.

 
02:51:47:23 02:51:53:02 

 נעשו.היו עבודות שונות ש
 אבא שלי עבד ובנה דברים בחוץ

 
02:51:53:07 02:51:56:12 

 עם הבשר, והמוזמנים.
 

02:51:56:15 02:52:02:18 
 ואמא שלי בבית דואגת שלא ייחסר כלום,

 שלא יחסר טלה, אינג'רה.
 

02:52:02:23 02:52:05:10 
 על כל זה היא הייתה אחראית.

 
02:52:05:22 02:52:09:07 

 ינו את מה שצריךעש
 לעשות באותם ימים.

 
02:52:09:20 02:52:13:13 

 ממש לשמוח בגדול
 וזה היה שונה.

 
02:52:14:11 02:52:20:03 

 היו נרות, והדלקנו נרות,
 היה ממש יפה.



 
02:52:20:18 02:52:21:18 

 כך היה.
 

02:52:22:17 02:52:24:15 
 היה מסודר ומאורגן.

 
02:52:31:18 02:52:36:16 

 ביום החתונה שלך
 

02:52:38:09 02:52:43:15 
 החתונה עצמה איך נראתה

 לך באותו הזמן?
 

02:52:44:03 02:52:49:19 
 עשרה.-שמונה-עשרה-הגעת כבר לגיל שבע

 כן, הייתי גדולה וידעתי-
 

02:52:51:11 02:52:57:01 
 בקשר לחתונה. לא היה

 הרבה על מה לחשוב.
 

02:52:57:19 02:53:02:05 
 מכיוון שאני לא הבת הבכורה

 וראיתי בבית את החתונות.
 

02:53:02:17 02:53:06:16 
 אח שלי הקים בית

 והביא ילדים לעולם,
 

02:53:06:19 02:53:08:18 
 גם זה אותו הדבר.

 
02:53:09:09 02:53:13:15 

 בגלל זה לא היו לי מחשבות
 מה מחכה לי.של מה הולך להיות, 

 
02:53:14:02 02:53:17:18 

 בזמנו גם אחרי החתונה וגם לפני החתונה
 

02:53:18:07 02:53:20:13 
 כי יש דאגה אחרת גדולה יותר.

 
02:53:21:00 02:53:24:03 

 לעבור את זה, זה הדבר
 היחידי שאת רוצה.

 
02:53:24:12 02:53:26:03 

 איך תעברי את זה?
 



02:53:26:20 02:53:30:20 
 זה יכול לעבור בקלות,

 זה יכול לעבור עם קושי
 

02:53:31:02 02:53:33:02 
 או בלי שתיפלי מהרגליים.

 
02:53:33:17 02:53:37:05 

 את יכולה להיתקל בהרבה דברים בלתי צפויים.
 

02:53:37:15 02:53:40:07 
 אלה הדברים שבעיקר

 מדאיגים אותך רוב הזמן.
 

02:53:41:15 02:53:46:05 
 על איך החיים עם הבעל יהיו אחרי

 כך.-החתונה, את חושבת אחר
 

02:53:46:10 02:53:51:04 
 אין מי שמלמד כמו ההורים?

 לא, את לומדת מצפייה.-
 

02:53:51:07 02:53:52:16 
 את לומדת רק מצפייה.

 
02:53:53:15 02:54:00:15 

 ה צריכה להתנהג.אפילו על איך בחורה צעיר
 את כל זה אין מי שמדריך אותך. פה בארץ,

 
02:54:01:01 02:54:03:09 
 גם לי יש בנות,

 יש לי ילדות,
 

02:54:04:00 02:54:04:24 
 הבדל של שמים וארץ.

 
02:54:05:24 02:54:07:20 

 היום מדריכים ילדים.
 

02:54:08:01 02:54:13:15 
 כה אותי חצי מזה.אם אמא שלי הייתה מדרי

 אני אומרת את זה לפעמים.
 

02:54:14:08 02:54:17:21 
 את לומדת הכל רק מצפיה.

 
02:54:18:16 02:54:23:13 

 את צופה בעצמך ולומדת?
 כן, את רואה מה שמחכה לך-
 



02:54:23:16 02:54:25:10 
 וזאת הדוגמה שאת לוקחת לעצמך.

 
02:54:25:17 02:54:30:15 

 ני כן, לא היה מי שידריך אותך לפ
 ויגיד לך זה ככה זה ככה,

 
02:54:31:06 02:54:32:09 

 לא היה.
 

02:54:33:14 02:54:36:22 
 כשאני חושבת על זה היום

 גם אמא שלי לא אמרה לי כלום.
 

02:54:37:03 02:54:38:21 
 גם את אמא שלי

 לא היה מי שידריך.
 

02:54:39:20 02:54:45:05 
 אני לא יכולה להתלונן למה אמא שלי לא הדריכה

 אותי כי גם היא לא קיבלה הדרכה.
 

02:54:46:20 02:54:49:07 
 השינוי קורה אצל הילדים שלנו.

 
02:54:49:23 02:54:53:00 

 ממש מפליא אותי איך שהילדים
 מקבלים הדרכה.

 
02:54:56:03 02:54:59:21 

 קטן.מייעצים להם כשהם בגיל 
 

02:55:01:23 02:55:08:11 
 לפעמים הייתי רוצה לעלות יותר 

 מוקדם או להיוולד פה בארץ.
 

02:55:09:19 02:55:13:17 
 הייתי רואה ושומעת דברים 

 אחרים מתקדמים יותר.
 

02:55:14:03 02:55:15:08 
 היית מכירה

 
02:55:19:10 02:55:25:24 

 תמונה אחת תורידי את
 נה העליונה ותביאי ליהתמו

 
02:55:26:20 02:55:30:10 

 בדיוק כמו שבניתי לך
 תתחילי משם



 
02:55:32:13 02:55:36:15 
 מתי זה היה?

 מי האנשים שנמצאים בתמונה?
 

02:55:39:12 02:55:41:23 
 זה

 תקרבי אלייך מעט-
 

02:55:43:19 02:55:47:01 
 אלה בני המשפחה שלי:

 בא שלי ואני.אמא שלי, א
 

02:55:47:17 02:55:50:13 
 זה היה כשעלינו לארץ,
 כשהיינו עולים חדשים.

 
02:55:51:11 02:55:55:08 

 מזכרת כשהיינו במרכז קליטה,
 להיזכר בזיכרונות.

 
02:55:55:11 02:55:57:11 
 זה אבא שלי,

 זאת אמא שלי.
 

02:55:57:20 02:55:59:19 
 צעירה.זאת אני כשהייתי 

 
02:56:03:04 02:56:10:03 

 בת כמה היית אז?
 בערך. 20פה עוד לא ילדתי, הייתי בת -
 

02:56:10:08 02:56:12:09 
 עוד הייתי צעירה, ילדה.

 
02:56:16:05 02:56:17:02 

 זה
 

02:56:18:23 02:56:20:22 
 כשהיינו באתיופיה.

 
02:56:22:19 02:56:25:14 

 י.שני אחיי ואנ
 

02:56:26:07 02:56:31:00 
 את התמונה הזאת עשינו

 כל פעם שהיינו באים מכפר לעיר
 

02:56:31:18 02:56:33:10 
 היינו אוהבים להצטלם.



 
02:56:33:14 02:56:36:22 

 בנוסף לכך אחי הרי היה כבר בארץ,
 

02:56:37:02 02:56:41:09 
 הוא כל הזמן היה מבקש שנשלח לו תמונות.

 
02:56:42:16 02:56:44:17 
 כשהוא שלח,

 
02:56:45:03 02:56:48:08 

 אם במקרה היינו במקום
 בו עושים תמונות

 
02:56:48:11 02:56:50:13 

 בעיר, הצטלמנו.
 

02:56:51:00 02:56:54:15 
 זה בתמונה,

 זה אחי הגדול
 

02:56:55:00 02:56:59:21 
 והקטן ביחד איתי,

 בעיר.הצטלמנו 
 

02:57:00:14 02:57:02:11 
 הצטלמנו ושלחנו לו.

 
02:57:02:16 02:57:04:11 

 הוא שמר על זה פה בארץ.
 

02:57:04:19 02:57:08:22 
 אנחנו לא הבאנו את זה לארץ.

 אחי שמר והביא לי את זה.
 

02:57:09:21 02:57:11:21 
 באותה התקופה היית תלמידה?

 
02:57:12:02 02:57:17:03 

 כן, הייתי תלמידה. זאת הייתה
 התקופה שעברתי ממקום למקום.

 
02:57:20:12 02:57:22:23 

 אלה ההורים שלי.
 

02:57:24:08 02:57:27:22 
 זה היה כשהם עלו לארץ

 
02:57:28:12 02:57:30:23 

 וזה עוד כשהיינו עולים חדשים.



 
02:57:32:09 02:57:34:24 

 אהבנו להצטלם הרבה. באותה התקופה
 

02:57:35:03 02:57:39:24 
 זה היה חדש, עולם חדש, ארץ חדשה
 באנו לעולם מתקדם, הכל היה חדש.

 
02:57:42:07 02:57:45:06 

 הצטלמנו בתדירות גבוהה,
 

02:57:45:11 02:57:47:17 
 מאוד אהבנו להצטלם.

 
02:57:48:22 02:57:50:23 

 וזה שנמצא לידו?
 ה?ז-
 

02:57:51:12 02:57:56:03 
 זה ההורים שלי, האחים שלי,

 אבא שלי ואמא שלי כשהם עלו לארץ.
 

02:57:56:07 02:57:57:18 
 תמונה שהם עשו בשדה תעופה.

 
02:57:58:01 02:58:01:06 

 באיזה שנה זה היה?
 .1985-ב-
 

02:58:01:10 02:58:03:23 
 .1985הם באו בשנת 

 
02:58:04:18 02:58:10:05 

 זאת מזכרת מהרגע שהם עזבו
 את אתיופיה ובאו לארץ.

 
02:58:10:10 02:58:13:03 

 אחי צילם אותם.
 

02:58:15:24 02:58:22:03 
 היו איתנו שני הילדים של אחי
 שגדלו אצל הוריי, גדלנו יחד.

 
02:58:23:02 02:58:25:20 

 הם היום הם כבר גדולים עם משפחות.
 

02:58:35:02 02:58:39:05 
 עכשיו אשאל אותך שאלה אחרונה

 שאנחנו שואלים את כולם.
 



02:58:39:14 02:58:46:18 
 מהחיים באתיופיה מה הדבר

 שאת הכי מתגעגעת אליו?
 

02:58:49:10 02:58:52:03 
 מה שאני מתגעגעת אליו הרבה,

 
02:58:53:00 02:58:56:20 

 בגלל שעליתי כילדה,
 

02:58:57:20 02:58:59:03 
 זה את החיים בתור ילדה.

 
02:59:00:21 02:59:04:14 

 ההורים שלי היו אמידים,
 

02:59:05:16 02:59:08:13 
 משפחה גדולה.

 
02:59:08:19 02:59:10:17 

 להיות חלק מזה זה היה ממש כיף.
 

02:59:11:04 02:59:13:18 
 אין לך אחריות,

 עירה.כי את עוד צ
 

02:59:14:04 02:59:17:12 
 הכל תחת אחריותם.

 את מקבלת הכל.
 

02:59:18:04 02:59:20:18 
 כי זה מה שרצית,
 אז היה ממש כיף.

 
02:59:22:22 02:59:25:18 

 בנוסף לזה מזג האוויר, האוכל,
 

02:59:26:08 02:59:31:00 
 גם אם אין כמה שרוצים. לא היה מקרר כמו פה,

 ם אם חסרים הדברים האלה.ג
 

02:59:31:14 02:59:34:06 
 כשאני חושבת על זה

 
02:59:34:16 02:59:37:03 

 אם היינו נשארים לחיות שם
 הרבה אנשים שחלו

 
02:59:38:03 02:59:40:03 

 היו חיים שם בריאים.



 
02:59:41:18 02:59:45:04 

 מזג האוויר טוב,
 המים נקיים,

 
02:59:48:08 02:59:52:02 

 ולחיות עם ההורים, תחת ההורים
 זה משהו אחר.

 
02:59:52:08 02:59:54:17 

 ממש כיף, אין לך דאגות.
 

02:59:55:02 02:59:57:08 
 את לא חושבת על מה יהיה מחר,

 מה יקרה היום.
 

02:59:57:15 02:59:59:08 
 בגלל שתמיד יש לך
 את הגב של ההורים

 
02:59:59:18 03:00:02:21 

 והם אלה שדואגים לך.
 הדאגות שלי היו מועטות.

 
03:00:03:08 03:00:07:02 

 רק לשמוח, להמשיך להתבגר ולהתפתח,
 

03:00:07:12 03:00:12:06 
 להרחיב את הידע. את כל זה

 אני ממש זוכרת.
 

03:00:13:10 03:00:17:01 
 זה שאין לך אחראי

 ואת חיה איך שבא לך.
 

03:00:17:08 03:00:20:21 
 הדאגות הם עליהם,

 לך אין דאגות.
 

03:00:21:22 03:00:23:19 
 אלה דברים שעושים לי טוב.

 
 


