
 

 

 

 איבתיסאם

עשרה הלכתי -בעיר אלפו שבצפון סוריה. בגיל שמונה_____ אני 

 הלכתי _____לאוניברסיטה בדמשק. יש לי עוד שני אחים ושתי אחיות. 

באוניברסיטה בשנה הראשונה שלי משפטים, כי רציתי להיות עורכת דין. 

ם שלי החליטו שהם לא התחילה המהפכה בסוריה. היה הרבה בלאגן וההורי

 בסוריה כי זה מסוכן. רוצים ______

עשרה עברנו את הגבול לירדן. נסענו באוטו. שילמנו -מבר אלפיים ושלושבבנו

לירות על כל בן אדם. היינו בירדן כבר כמה פעמים כשהייתי  444במעבר גבול 

כי יש לנו משפחה בירדן. מעמאן נסענו באוטובוס לעיר עקבא יותר קטנה, 

היה שיט  ומשם לקחנו מעבורת למצרים, שטנו ארבע שעות בים האדום. זה

המון המון אנשים על  יפה מאוד והמעבורת _____ ממש ענקית. _____

הסיפון, גם הרבה סורים כמונו. במצרים לקחנו אוטובוס לקהיר, שם ישנו כמה 

 קרובי משפחה.  שבועות אצל

א היו לנו מקהיר עלינו על סירה שחצתה את הים התיכון בדרך לאיטליה. ל

היינו צריכים לבוא דרך הים, באופן לא חוקי, כמו  ויזות כניסה לאירופה ____

פליטים. זה היה מאוד מפחיד, היינו על הסירה עשרה ימים שלמים. בהתחלה 

ם האחרונים היה רק אורז לבן ומים עוד היה לנו אוכל שהבאנו איתנו, אבל בימי

בטעם לא טוב, כמו של בנזין. האחים הקטנים שלי כל הזמן הקיאו, בגלל 

 הגלים ובגלל שהסירה הייתה מאוד לא יציבה. 

אחרי עשרה ימים הגענו לאיטליה. היינו עייפים ורעבים ובהתחלה קיבלנו מקום 

ים הקטנים שלי היו לישון, שמיכות, כריות, אוכל חם ואפילו תה וקפה. האח

כמו מאוד שמחים, הם אפילו שיחקו קצת. ישנו באולם כדורגל גדול על מיטות 

 היו המון מיטות כאלו על הדשא והיו הרבה  .ממתכת, של בית חולים או צבא

 

 



 

עזרתי קצת  אנשים שבאו לעזור. מכל המשפחה שלי רק אני ידעתי אנגלית, אז

ואבא שלי אמר, לגרמניה. אנחנו רוצים לנסוע,  לתרגם. שאלו אותנו ____

ונחנו לקחנו אוטובוס לתחנת _____ גדולה ומשם בבוקר אחרי שישנו ואכלנו 

לקחנו רכבת למילאנו, בצפון איטליה. במילאנו שילמנו לנהג שלקח את כולנו 

עד לגרמניה. יצאנו באחת בלילה והגענו למינכן ב ____ בבוקר. שם הלכנו 

 ואמרנו שאנחנו פליטים מסוריה. לתחנת המשטרה

השוטרים לקחו אותנו למרכז קליטה לפליטים, ושם טיפלו בנו, נתנו לנו מקום 

לישון, ואוכל, ועשו פעילויות לילדים הקטנים. היינו שם שבעה חודשים. אחרי 

שבדקו את המסמכים שלנו רשמו אותנו בעירייה ושלחו אותנו ללמוד גרמנית. 

וד גרמנית והילדים הקטנים הלכו לבית ספר ולמדו כל המבוגרים ____ ללמ

 גם.

היום אני מדברת גרמנית טוב מאוד. השנה אני מתכננת ללכת שוב 

 לאוניברסיטה ללמוד להיות עורכת דין. הפעם בשפה הגרמנית.

 

 היו 1

 הייתה 2

 לאן 3

 נולדתי 4

 הלכו 5

 רכבת 6

 להישאר 7

 שש 8

 ולכן 9

 ללמוד 14


