
My Darling Andy, 

 
להיפרד ממך.  אלמנת כאן קשה להאמין שאנחנו מכונסים

 מומים.הבדרך שאת עזבת אותנו משארה את כולנו  הפתאומיות
 

 וראת ההורים להחזיר אתהשבאת באני זוכר עוד כמו אתמול 
הכי טוב דוב מהקיבוץ הביתה. דוב שהיה לי כחבר  האח הקטן

 כשהגעתי לאולפן.
הכיר לך את בני המשק הצברים ולא חשב לרגע  דובבאותו ביקור 

 החבר הכי טוב שלו יתחבר אליך. ,שאני
עד  חודשים 6כתבנו אחת לשני במשך חזרת ללונדון והת

 אולפן. ב למוד עבריתלולבוא אלי  שהחלטת
באתי לשדה כש .לקורס מקים טירונותבין שהגעת לארץ ברגילה 

 להביא אותך למשק. PEUGOTטנדר התעופה עם 
ישר  גבוהות , מגפייםהקצבות של פרווגעת עם מעיל אדום עם ה

 מתחום האופנה ויחסי ציבור שעבדת בו בלונדון.
 בשבילי. לוהכופך חוללת האיזה מ להבין מעט אנשים מסוגלים
עברנו לגור בצריף הירוק עם שירותים לאחר האולפן שלך, 

צריף ירוק את ה מטר. 100 חקמרו חיצוניים ומקלחת ציבורית
 פכת לארמון. ה

 LOVERS LANEלימים קראנו למקום  
 

וגם כאן סיימתי את אותי לאורך כל שירות הצבאי שלי  לווית
 בגללך. רק המסלול

בשלב מאוד מתקדם רציתי לעזוב את הקורס עקב ריתוק לא 
 מוצדק לטעמי.

לאחר סיום הקורס  לא נתת לי ושיכנת אותי לסיים את הקורס.
 קבלת הכנפיים התחתנו.ו
 

ים את ע, ומעט חברים יודהקמת משפחה לא הייתה דרך קלה
שעברת בניסיון להקים משפחה. המסירות ההתמדה  האיסורים

 שלושת הילדיםאימוץ  .לטהורשנות טיפול לא ניתן  16של 
 שלך ללא גבול. אימהותשלנו שבו השקעת את כל הנפלאים 

 
 לעשות. שהחלטתכמו כל דבר את השקעת ללא גבול בכל דבר 

או קבלת תואר אנגלית  לימודים להוראת מהקמת משפחה עד ל
 שני בהצטיינות.



 

הייתה בלתי  שלך לי המסירות והאהבה DARLING אנדי
 מסויגת וללא גבול.

 
אלומות,  למשימותשליחות לאים ולאחר מכן ומיללכשיצאתי 

והחזקת את הבית ומשפחה, למרות חוסר עמדת כמו סלע 
 .איפה ומה אני עושההידיעה 

, החרדה שהיה לך בזמן הנסיעות שלי ללא יכולת תקשורת בינינו
 והבנה. אבל תמיד עמדת כמו סלע. לטהורהם כנראה קשות 

כל כך שמחת כשחזרתי משליחות, אבל לחזור לחיים הרגילים 
עוד פעם עמדת ללא . עברנו שנה קשהוים טהיו פשו לא עבורי

 ים.פשרה והצלחת להחזיר אותנו למסלול החיים המשותפ
שנות נישואים, וזה כבר לא  37בעוד חודש היינו צריכים לחגוג 

 יקרא.
 

תכננו את החצי השני של חיינו, והשנה רצית לצאת כבר 
 . לגמלאות
 שכל כך רצית. חיל לבנות את הבית החדש יכולנו להתסוף סוף 

 .גם החלום הזה לא יתגשם
ן שזה והינה אני עומד לסיים את מילות הפרידה ולא יכול להאמי

ן לא מבין את גודל ומשמאות החוסר שיגרם קורה לנו, אני עדיי
 לנו.

 
לחלק את החיים לבנות משפחה וזכות גדולה הייתה לי 

 MY DARLINGהמשותפים איתך ואת תמיד תהיה עבורי  ה 

LADY.הגיבורה שלי 
 
     
  שיהיה זיכך ברוך.

   


