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 במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
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 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
 אלטלנה

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; , בית הספר, חברי ילדותךהבית בו גדלתציוני דרך: )
 

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

 

 (לשלומי אני תמיד אומרת: אני סורגת ושורדת. כששואלים)
 
 

, בבקאו. נולדתי למשפחת אברמוביץ לאבא מרדכי, לאמא חנה. יותר מאוחר התווסף 2.2.2391נולדתי ברומניה בתאריך 

למדתי בבית ספר לבנות של נוצרים עד  מכולת בשכונה. תהלמשפחה אחי דוב. בהתחלה החיים היו טובים שם. להורים הי

 לא היינו דתיים, אבל בחגים היינו מקפידים ללכת לבית הכנסת. מלחמה.תחילת ה

 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב)גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

 (:במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרתהאנשים שהיו בסביבתך בגטו או  ,או בהתנגדות בריחהב
 

 
בתחילת המלחמה זרקו את כל היהודים מהבית ספר. ואז התחיל להיות קשה. העבירו את כולנו לאזור של היהודים. היינו 

צריכים להסתובב עם טלאי צהוב. כשהנאצים הגיעו היה נורא. הנאצים לקחו את אבא למחנה עבודה ואני זוכרת שהוא קיבל 

ד' בבית -יה. לקחו אותנו מבית לחדר אחד. התרכזנו הרבה אנשים בחדר אחד וכך חיינו. הלכנו ללמוד את כיתה ג' ושם מלר

 הכנסת. שם היינו רק הבנות ולימדו אותנו עברית, חשבון ועוד קצת דברים. לקחו לנו את החנות ואת כל הציוד.

 

לעבור בחנויות למכור את זה. הרומנים רצו לקחת את המכונת אמא שלי הייתה מכינה דגים ושמה בצנצנת, ואני הייתי צריכה  

בבוקר.  21תפירה של אמא שלי. אמא שלי ממש ביקשה והתחננה ובסוף השאירו לה את המכונה. לשוק יכולנו ללכת רק אחרי 

המוכרת  שארו לנו. כמעט ולא היה נשאר אוכל בשוק. אני לא אשכח אתיהם חיכו שהרומנים יקנו את הכל וכל השאריות י

שמכרה גבינה והמוכרת צעקה עליי: ילדה, עופי לפלסטלינה )היא אפילו לא ידעה להגיד את זה נכון). ואני זוכרת באחד הימים 

שני  ולשם שוב לעולם! לדוד שלי הי עשאבא שלי חזר הביתה עם הרבה דם על הפנים כי הרביצו לו. אני לא נסעתי ולא אס

ה קטנה, הם העיפו את דוד שלי ושמו את הכלב הקטן בחדר לבד והם היו בעוד חדר.  חדרים. אחת רומניה הגיעה עם כלב

לידנו היה תאטרון וכשהנאצים הגיעו הם לקחו את המקום הזה ועשו מפקדה שלהם. בלילות, עד היום אני הייתי צועקת כי 

להסתתר. החלטנו כל המשפחה  בסוף המלחמה התחילו המון הפצצות וכל הזמן ברחנו וניסנו עולות לי התמונות בראש. 

 לברוח ולהגיע לארץ ישראל. 

 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה(: חייךהביתה,  תך)השחרור וחזר

 

 
חייתי כפליטה עם המשפחה. בשנה זו עזבתי את רומניה וחיינו כפליטים במשך שנתיים. יצאנו מבקאו )ברומניה(  2391משנת 

בחושך, ברחנו מעבר לגבול, אבל תוך כדי תפסו אותנו והחזירו אותנו בחזרה, אך הצלחנו לברוח שוב. הגענו לבודפשט 

יך לרוויוניסטים. הגענו לשם והיה חדר אחד שהוא היה חדר אוכל, ועוד חדר בהונגריה איפה שהיו רק יהודים. אבא שלי היה שי

עם וילון שהיו שם הרבה מיטות והיינו הרבה אנשים מרומניה שישנו שם. התחלקנו לחדר של בנים וחדר של בנות. כולנו היינו 

הבחור אמר לי שהוא מחכה לויזה במטרה לעלות לארץ ישראל. יחד איתנו היה בחור אחד מיוגוסלביה שהכרתי אותו שם. שם 

ורצה לברוח לקנדה. אמרתי לו שהוא צריך לבוא איתנו וככה הוא ירגיש מה זה עונג שבת )הבחור הזה יהיה לעתיד בעלי(. שמו 



 

. הוא ידע הונגרית. בבודפשט העברנו שנה. יהודה היה שולח בלילה עיתונים 29ואני בת  21הוא יהודה ברייטנר. הוא היה בן 

 פה והיה מספר מה קורה ליהודים בהונגריה. לאירו

 

ארגון הג'וינט עזר לנו מאוד. הביא לנו אוכל, בגדים ועזרה. לא למדנו בתקופה הזאת. הייתי צריכה לעבוד. עבדתי במשק בית 

 אצל יהודים ועזרתי להם לגהץ ולנקות את הבית. הכסף הגיע לארגון הזה שאירגן אותנו ולא הגיע אלינו לכיס.

אחרי זה החליטו שאנחנו נוסעים לאוסטריה. יצאנו ותפסו אותנו בגבול בלילה )החיילים ההונגרים(. בעלי הצליח להבין את 

החיילים שאמרו שהם רוצים לשלוח אותנו חזרה לרומניה. יהודה מאוד נלחץ כי הוא לא רצה לחזור להונגריה. בסוף ארגון 

סו והתחבאנו בפנים. הגענו לוינה. חיינו כפליטים גם בוינה. הגענו לקהילה היהודית הגוניט איכשהו הביאו אוטו גדול ואנחנו נכנ

שהייתה בוינה. היינו שם חודש. אחרי זה עברנו לעיירה בשם ספלדנד )גם באוסטריה(. בעיירה הזו היינו במשך שנה ולשם 

נית באותה תקופה. הבלוקים בעיירה היו שהו בסלסבורג. למדתי גרמ ןוה כפליטותהגיעו הדודה שלי וגם הסבתא שלי. גם כן 

 שייכים בעקרון לארגונים השונים. בלוק של האצ"ל, בלוק של ההגנה. 

 

בגין עלה בקשר מנחם אני זוכרת ש נה שהייתה מלאה בנשק.ניסע לארץ ישראל עם האוניה אלטל פולני אחד אירגן שאנחנו

חבר'ה מהאוניה מתו. בספינה  21ל האוניה. זו הייתה מלחמת אחים. ואמר לנו לא להיכנס למדינה עדיין. בן גוריון ורבין ירו ע

בסוף כשהחלטנו להיכנס לארץ, הגיעו סירות קטנות שלקחו אותנו מהאוניה  היו איזה חמישה טנקים, אווירונים והרבה נשק.

ו לחדרה. לא היה לנו כשהגענו לחוף, אמא נישקה את האדמה. מכפר ויתקין עברנו לנתניה, ואז עברנ לחוף של כפר ויתקין.

כלום, אפילו לא מגבת להתרחץ. סידרו לי ללמוד תפירה בארץ ובזה עסקתי. בהתחלה לא היה אוכל בבית. לחתונה שלי עם 

 בעלי היה לנו רק חמש ק"ג של בשר לכל האורחים.

 

 

 נא ספר/י על חייך  בארץ
המשפחה שהקמת, המסר שברצונך להעביר )תחושותיך בעת עלייתך ארצה, פעילותך הציבורית או התרבותית, 

 לדורות הבאים(:
 

 
, והגענו ישר לכפר 21נה. זו הייתה הספינה של אצ"ל ואיתה עלינו לארץ. כשהגעתי לארץ הייתי בת עליתי לארץ עם אלטל

נשק הת שביתק ואסרו עלינו להיכנס לארץ בגלל . עם הספינה הביאו נש11.1.91ויתקין. הגענו ישר לכפר ויתקין בתאריך 

 שבאנו לפה היינו צריכים להיזהר שלא יראו אותנו. כשהייתה. 

 

אמא הייתה עובדת במשק בית בכרמל. אני זוכרת אותה באה הביתה ובוכה מרוב שהמצב קשה. בגדים קנינו בשוק הפשפשים 

מיוגוסלביה. ההורים  התחתנו בחיפה. ההורים של יהודה גם הגיעו 2321בארץ, יהודה הלך לצבא. בשנת  כי רק שם יכולנו.

 שלו הביאו ספר תורה שעד היום נמצא במשפחה. 

 

 .בוושינגטוןאחי למד באוניברסיטה פה בארץ. הבן שלו הוא היה הנספח הצבאי 

 

 איציק ושי, ושני נכדים משי. -נולדו לי שני בנים

במערכה בסיני. בני היה שריונר, הוא היה אני שכלתי את בני איציק במלחמת יום כיפור. הוא היה נעדר במשך שבעה חודשים 

 נהג טנק.

 

 
 1122ראיון: ניסים גיל, חיפה, מרץ 

 

 



 

 

 

 


