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קלמנוביץ.שנים מאוחר יותר, כאשר כבר גרתי   ועליזההייתי בת יחידה להורי יצחק  .1933נולדתי ברומניה בעיר פלטצ'ין בשנת 

  להביא ילדים לעולם אך אלו לא צלחו ונגמרו בהפלות. ניסיונותבארץ וגם אימי ואבי עלו, אימי סיפרה לי שהיו לה עוד 

  

 לבית שגרנו בו בפלטיצ'ן הייתה חצר גדולה מאחור שהייתה משותפת  לקרובי משפחתנו שגרו בדירה ליד. היו אלא אשתו של

פשר אחורית לבית דרך החצר היה שער שאבכניסה ה אח של אבי, שנהרג, ושלושת ילדיה שהיו גדולים ממני במספר שנים.

היו בחצר גם  אך השער הזה היה נעול רוב הזמן על מנת למנוע מעוברי אורח להיכנס לשטח. ,גישה לבית מהרחוב האחורי

  לכבד את אורחי הבית. כמה עצי שזיפים גדולים שמהם היו מכינים קונפיטורה

  

הם כמה מדרגות. ילאבי ואימי הייתה חנות שמכרה מוצרי מאכל לבקר וסוסים. החנות שכנה ממש בכניסה לבית והפרידו בינ

ות אימי הייתה שר היו לקוחות בחנאאני זוכרת שהייתי אוהבת להיכנס ולחפש מציאות במגירות שמאחורי דלפק החנות וכ

פריע לה בעבודה. אני זוכרת כיצד שנים לאחר מכן, כאשר הייתי מתלוננת על הצרות שילדי שלא א דימגרשת אותי משם כ

  הקטנים עושים לי, אימי הייתה צוחקת ואומרת שזה שום דבר לעומת מה שאני הייתי מעוללת לה בילדותי.

  

בי ניסו להסתיר ממני כמה לא היינו משפחה עשירה אך מעולם לא היה חסר לנו דבר.באופן כללי גם בזמנים הקשים אימי וא

  שיותר את האמת הלא נעימה ולהשרות עליי תחושה שהכל בסדר.

  

ן והן אינו יהודי.הייתי הולכת לשחק אצלהיו לי הרבה חברות רומניות לא יהודיות, או גויות, כמו שהיינו נוהגים לכנות את מי ש

 הנורמאליםו עם הגויים תמיד היו,על אף הקשרים אצלי ומהבחינה הזו הכל היה בסדר גמור אך זכורה לי התחושה שיחסינ

  הייתה שלא כדאי לנדב מידע שלא לצורך. ההתייחסותלכאורה, מאין יחסים של כבדהו וחשדהו.כלומר צורת 

  

מדי פעם,לדוגמא, קבוצת נערים רומנים  כלפי היהודים. בנוסף לכך,כמובן שתמיד הייתה התנהגות אנטישמית כזו או אחרת

  עקים לו שצריך לזרוק אותו לנהר או משהו עוין כדוגמת זה.וייתה ללכת ברחוב וכשפגשה בנער יהודי היו צצעירים יכולה ה

  

  נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
  

  

כשהתחילה המלחמה והזמנים התחילו להיות קשים, החיים לא היו קלים כלל וכלל והממשלה התחילה לחלק תלושים לקניה 

לבוא עם תלבושת אחידה ולכל תלמיד היו לפחות שתי  מחויביםשל מוצרי המזון הבסיסים.זכור לי שבבית הספר היינו 

ה הפסיקו להקפיד על נושא התלבושת מהסיבה הפשוטה אך כשהתחילה המלחמ ,נקייהתלבושות כדי שאחת תמיד תהיה 

שלאנשים לא היה כסף לקנות בגדים. בת דודתי האהובה מריאטה, שאותה הערצתי והייתי כרוחה אחריה, הייתה גדולה ממני 

בלבד על  בנוסף, היו מיסים שהוטלו על היהודים כל ללבוש.אובגדים ישנים שלה כדי ש ישנים ולכן הייתה מעבירה ל 5או  4-בכ

  מנת להקשות את חייהם.

  

ממש לפני הגירוש היו שמועות שהולכים לגרש אותנו מהעיר אך היהודים סירבו להאמין שכך יהיה באמת.לבסוף נתנו לנו 

הייתי ילדה פיקחית והבנתי מה קורה ושמשהו לא בסדר  התראה של כמה ימים ופקדו עלינו לעזוב את הבתים ואת העיר.

אני זוכרת שמאוד התרגשתי מהנסיעה בגלל שבשבילי זה היה  טיול  תמיד לגונן עליי ולהתנהג כרגיל.למרות שהורי ניסו 

שכך, שלחה אותי אימי לבת דודתי כדי שאשהה שם  ומכיווןלמקום חדש, לא הפסקתי לשאול את ההורים שלי מתי כבר נוסעים 

  כמה ימים בזמן שהם אורזים את כל מה שניתן לקחת מהבית.

  

אך למרות זאת הייתה חלק מחבל ארץ אחר של  ,קילומטר מהעיר שלנו 24אותנו לעיירה סוצ'יאבה שהייתה מרוחקת כגירשו 

ושם מעיר לעיר ולכן מי שהיה לו רכב היה יכול להרוויח כסף בימים אלו מכיוון שלאנשים לא הייתה דרך להעביר את רכ רומניה.

העמיסו את מה שניתן על העגלה  וות שהיו ברשותם עגלות וסוסים ואלם של אלו בעלי הרכבים.היו גם משפחסחרו את שרות



 

  והשאירו את כל שאר החפצים מאחור.אני זוכרת שאנשים דאגו להעמיס כריות ושמיכות כדי שיהיה על מה לישון.

כלומר  שנקרא "טראנס ניסטריה" גירשו למקום אחרהתברר לנו שאת יהודי העיר .צ'אבה ראינו שהבתים ריקיםוכשהגענו לס

מי שהיה חזק והיו לא קשרים הצליח למצוא לעצמו דירה טובה ו יאנחנו נכנסו לבתים שוממים אלו.מ ".הניסטר "מעבר לנהר

אנחנו מצאנו דירה אך לאחר מכן התברר שכבר גר שם מישהו אז נאלצנו לעבור למקום .שלא מצא לעצמו דירה פחות טובה

ערים אחרות ולכן הם המשיכו הלאה למקומות אחרים אך לנו לא היה לאן אחר.היו גם אנשים שהיו להם קרובי משפחה ב

  החיים בסוצ'יאבה היו מאוד קשים.לאנשים לא הייתה עבודה ודרך לפרנס את משפחתם. להמשיך ולכן נשארנו בסוצ'יאבה.

  היהודים נאלצו למכור את רכושם על מנת שיוכלו להתקיים.

  

  ה ועד עלייתך לארץ  אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמ
  

  

כשחזרנו התברר לנו  לפלטצ'ין.  התאפשר ליהודים  לחזור לאט לאט 1945לאחר כשנה בסוצ'יאבה, בסוף המלחמה בשנת 

שרומנים גרו בחלק מהבתים שיהודי פלטצ'ין נטשו. הייתה אפשרות שהיית מוצא את ביתך הרוס או שחסרים בו חפצים או 

שם. גם לנו התברר כשחזרנו שמישהו גר בביתנו בזמן גרושינו.רוב הרומנים שגרו בבתים עזבו שהושארו בו חפצים של מי שגר 

  כאשר התברר שיהודי העיר מתחילים לחזור.

  

בשנים אלו התחילו להתפתח  החיים לאחר החזרה לפלטצ'ן לא היו קלים.היה מחסור גדול בהשוואה לחיים שלפני המלחמה.

הבונים" ו"גורדוניה מכבי הצעיר" ,שבה אני הייתי חברה, תחילה בבוקרשט ולאחר מכן בכל  תנועות נוער ציוניות כגון "דרור

ל אף שהיו עאה הבינו כדאי להם להגיע לישראל למבוגרים. היהודים כנר תחילו לארגן מפגשים ציוניים גםהרומניה.לאחר מכן 

  ני שמועות שהחיים בישראל לא קלים.יכל מ

  

ה, מאוד רציתי לטייל וקסמה לי האפשרות לעלות לארץ ישראל וכאשר התחילו השמועות על אני, שהייתי עדיין ילדה צעיר

האפשרות של עלייה מייד מיהרתי להירשם.ההחלטה שלי הייתה קשה להורי אך בת דודתי מריאטה ביקשה מהם שיתנו לי 

  .אליי לאחר מכן להצטרףסוע באומרה שהם יוכלו נל

  

  נא ספר/י על חייך  בארץ
  

  

כשעליתי לארץ,לא הורשנו להיכנס ולכן נשלחנו לקפריסין ושם היינו כמה חודשים.בשבילי זו כמובן הייתה עוד חוויה.בהתחלה 

התגוררנו באוהלים ולאחר מכן עברנו לבדונים שהם מעין בתים שעשויים מבד של אוהל.גם בקפריסין היו אסיפות שבהן הסבירו 

נו היינו בערך באותו גיל עזרה לנו מאוד מכיוון שכולנו היינו רחוקים מהמשפחה וזה לנו על החיים בארץ ישראל.העובדה שכול

היה לא קל.היינו מקבלים מכתבים שהמשפחות שלחו לארץ והם הועברו אלינו לקפריסין והיינו חולקים את המידע ומשתפים 

כל בקפריסין.אני זוכרת שלי לא היה אחד את השני.משפחתי שגרה בארץ שלחה לי לעיתים תלושים שבהם ניתן היה לקנות או

  לדגניה ב', מקום מגורי עד עצם היום הזה.לבסוף הורשנו לעלות לארץ והגענו  קל להיות רחוקה מהורי שנשארו ברומניה.

  

הבנות והבנים שהגיעו לדגניה. הרגשתי כמו  50התנועה היא זו שהחליטה באיזה כמות ולאן נגיע בארץ  ישראל,אני הייתי בין 

ה וזה היה כבוד גדול בשבילי. בשנתיים שלאחר ההגעה התחילו אט אט להגיע המשפחות לארץ.חלק מההורים שהגיעו חלוצ

עוד  .כשהורי הגיעו הם גרו במעברה של פרדס חנה בעוד אני נשארתי בדגניה ב' החליטו להוציא את ילדיהם מהקיבוץ.

התייחסו אלינו יפה מאוד  לדגניה ב' תהינו מדוע לא דגניה א'.ברומניה למדנו על המושבות בארץ וכשנודע לנו שאנו מגיעים 

  עיקר העבודה בקיבוץ הייתה בשדה. כשהגענו לקיבוץ.הם כנראה הבינו שאנחנו ילדים שכבר עברו משהו...

  

י בדגניה עוד היו חברים שגרו באוהלים אך אותנו שיכנו בבית שנקרא הבית הגדול והוא קיים בדגניה עד היום.לבית היו שת

היו לנו כמה מדריכים,חלקם מבוגרים יותר וחלקם קצת  קומות , אנחנו  היינו בקומה העליונה ובקומה התחתונה היה מחסן.

  בלימודים היו לנו שתי כיתות שאחת הייתה לתלמידים יותר טובים והשנייה לפחות טובים. יותר מבוגרים מאיתנו.

בסביבה שחלק מעבודתם הייתה גם ללמד אותנו וכך גם הכרנו את האנשים המורים שלימדו אותנו היו מורים של ביתי ספר 



 

בעלי צבי עלה לארץ  המקומיים.המדריכים שלנו היו בדרך כלל אנשים משכילים שלמדו לימודים גבוהים בארצות המוצא שלהם.

  אורך השנים במספר עבודות.לאחר החתונה עבדתי ל .1951התחתנו ביוני ל והיה בן קיבוץ בדגניה ב', שם הכרנו. 1934בשנת 

בתחילה עבדתי במחסן הבגדים וזאת מכיוון שעוד בהתחלה בתנועת הנוער הייתה העוזרת של המטפלת במחסן הבגדים 

בהמשך הייתי מדריכה של  אחר כך עבדתי בבתי הילדים בדגניה לאחר שלמדתי חינוך במשך שנתיים במכללת אורנים. שלנו.

הייתי גם רכזת הבריאות  אחר כך הייתה מארגנת החתונות של הקיבוץ. ת יום שהגיעו לקיבוץ.קבוצות בני נוער ממשפחות קשו

  שנים. 9-של הקיבוץ בשתי קדנציות ובסה"כ כ

  

  ילדים: 4לי ולצבי יש 

  .1953באוגוסט ל 16 נולד עופר ילדינו הראשון

  .1957באוגוסט  13השני,אייל נולד ב

  נולדו התאומים דורית ורונן. 1962ובשנת 

  יש לנו תשעה נכדים:

  ילדיו של עופר: נועה, שקד ועידו.

  בנו של אייל: אליוט

  ילדיה של דורית: עמיתי,רוני ונעמי.

  וילדיו של רונן: תומר ועמרי.

  

  

  

  

  

  2015ראיון: אופיר סלע, דגניה ב', פברואר 


