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 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
 

  דרך ווינה. -במטוס

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה

 :)במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים ומאכלים ;ךחברי ילדות, הבית בו גדלת, בית הספרציוני דרך: )
, אחרי המלחמה 97-, גרתי בדיוק במרכז העיר, לא רחוק מהקרמלין. גרנו בבית ישן מאוד. בשנות ה531.במאי  1.-נולדתי במוסקבה ב

 שם.  כבר, הרסו את הבית שלי, היום הוא כבר לא נמצא
, חילקו את פולין לשני חלקים; צד אחד היה של 535.-ואבא. כשהייתי בת שנה לקחו את אבא לצבא האדום. ב אאימהיינו אני, 

נשארנו במוסקבה.  אאימוהגרמנים הנאצים, וצד שני היה של הרוסים. אבא נשלח לפולין לשרת בצבא, שם היו כוחות רוסיים. אני 
בזכות דבר זה ניצלנו במלחמה. באזור  שאבא היה היו חנויות רבות של יהודים. הם שמעו שאבא יהודי, ועשו לו המון הנחות ולפעמים 
נתנו לו מתנות. אבא היה שולח את החבילות לביתנו במוסקבה, היה שם שעון בציפויי זהב, בגדין, ההמון פרוות של שועלים למעילים 

 כמה דברים קטנים.  ועוד
 לא עבדה, היא גידלה אותי.  אואימלאחר שנה בערך אבא חזר, הוא עבד, 

 
                                                                                                                                          

 

 
 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה

במחתרת, השתתפות )גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים 
 (:האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת ,או בהתנגדות בריחהב
 

. לאחר שהתחילו ההפצצות על מוסקבה והנאצים כשהתחילה מהלחמה לקחו שוב את אבא חזרה לצבא ואני נשארתי עם אמא
התקרבו, אני ואמא ברחנו לדרום אוראל, לקחנו איתנו רק כמה בגדים ואת המתנות שאבא שלח לנו אז מפולין, השארנו את כל הבית 

ן שרק הנשים כמו שהוא וברחנו. לאבא הייתה משפחה מאוד גדולה, שלושה אחים וחמש אחיות, כולנו יחד ברחנו להרי אוראל. כמוב
 במשפחה כיוון שכל הגברים נלחמו בצבא האדום. 

הדרך לאוראל ארכה כמה ימים, עשינו הפסקות והיו רכבות שלפני כן שימשו לצבא בהן נסענו. היו ילדים רבים מהמשפחה במסע 
חות נוספת עם ילדה בגילי, בת . הייתה א1איתנו, וכולנו נהיינו חולים. היו איתנו אחות אחת של אבא עם שתי תאומות שאז היו בנות 

. כולנו חלינו מפני שאז היו 3. הייתה את אשתו של אחד האחים של אבא, שגם נשלח לצבא, לה היו שני ילדים; בת גדולה ובן בן 3
פים מחלות רבות שעברו מהר בין ילדים ונדבקנו זה מזה, היו אבעבועות רוח ולא היו חיסונים ותרופות לכך. התנאים היו קשים וצפו

אנשים יחד. שכבנו על הרצפה, אני זוכרת שבחודש שגרנו כולנו יחד, נפטרה אחת  5במסע זה. הגענו לאיידרבאק, שם הוכנסנו לחדר, 
מן התאומות, קראו לה ילנה, כמוני. אחרי חודש התפזרנו, נתנו לכל משפחה חדר. כך גרנו במשך שנה בערך. הדודה עם התאומה 

בעלה כדי להיות קרובה אליו, אחרי המלחמה נולד להם בן נוסף. דודה נוספת עברה לעיירה אחרת, כך  שנותרה נסעה למקום בו שירת
 . חיינו בחדרים שונים.אאימשנשארנו אחות של אבא עם ילדה, ואני עם 

כות האזור אליו ברחנו היה יחסית קרוב, מפני שאח אחד של אבא שוחרר מהצבא מכיוון שהיה נחוץ לעבוד במקצועו, שהיה מת
צבעוניות, והיה חשוב לייצר מטוסים ונשק. שלחו אותו לאזור אוראל, והוא סיפר לנו על מקום בעייריה קטנה בה אנו יכולים 

ק"מ מהעיירה, איידרבאק שהייתה בבשקולייה, אחת מהרפובליקות בבריה"מ, שהיה אזור של  17-להישאר. דודי חיי בעיר אורסק, כ
קומתיים, חסית חדשים, מפני שכנראה -רחוב אחד יחסית רחב. בשני צידי הרחוב היו בתים דומוסלמים. עייריה מאוד קטנה עם 
 הכפר נבנה מעט זמן לפני המלחמה.

חולים שנקרא "הוספיטל", הוא שונה מבית חולים רגיל כיוון שב"הוספיטל" מטופלים רק פצועי מלחמה. בעיירה -היה בעיירה בית
 ם גננת טובה שגם ברחה מעיר מולדתה ברוסיה. היא לימדה אותנו לשיר ולרקוד. גן ילדים אליו הלכתי, הייתה ש ההי

ניקיון ועבודת שונות. היה מאוד קשה לעבוד שם, וגם היה המון סופות שלג,  -אימי הייתה חסרת מקצוע ועבדה ב"הוספיטל" ככוח עזר
 הייתה צריכה לנקות את השלג, בגלל זה חלתה במחלת פרקים.  אאימ

, הייתי בגן ילדים. כל הילדים הופיעו מול החיילים הפצועים ב"הוספיטל", הייתי מאוד בולטת 3לאיידרבאק, הייתי בת כשהגענו 
ושרתי, קראתי שירים ורקדתי, ממש שמו לב אליי. כולם ישבו והסתכלו עלינו שהיינו על במה קטנה, שם הופענו. אחרי ההופעה 

 וכולם צחקו. זה היה טוב?"  אאימבקול רם " אאימשאלתי את 
היה מאוד קשה, הייתי חולה כל הזמן וכמעט מתתי, לא היו תרופות. הביאו את דודי מהעיר שהייתה רחוקה מאיתנו  ..5.החורף של 

 ק"מ, הוא הצליח להשיג תרופות נגד דלקת ריאות ושחפת, בסופו של דבר החלמתי וניצלתי.  17-כ
דודתי אחת מן -, ובת9דודתי באורסק בגיל -כך מת בן-, אחר93כשהיה בן קברים; סבא שנפטר באורסק  3בהרי אוראל השארנו 

 התאומות שמתה בנסיעה לאיידרבאק. 
בשביל לחיות מכרה את כל המתנות ששלח אבא מפולין אז,  אואימהיה מאוד קשה להיות שם בגלל מזג האוויר, לא היה מספיק אוכל 

ויי זהב. היא מכרה בגדים וכלי מיטה שמהם עשו המקומיות מטפחות לפני המלחמה. הדבר היחידי שלא מכרה היה השעון בציפ
 לראשן. 

חשבה שהיא באה לקבץ נדבות,  אאימפתחה ושם עמדה אישה רזה מאוד עם מעיל ישן.  אאימ, הייתה דפיקה בדלת חדרנו, 5.1.בשנת 
 אאימה אותי?" זו הייתה סבתא, ואמרה; "אידה, את לא מזה אאימואמרה לה שיש לה אוכל ולחם להביא לה. האישה הסתכלה על 

 אאימשהייתה עד אז באוקראינה. סבתא ברחה עם אחיה של אימי למקום בו אנחנו שהינו והגיעה עד אלינו. את אחיה של  אאימשל 
אז. וסבתא הגיעה אלינו. פעם סבתא אהייתה אישה מלאה ובריאה, בגלל שהייתה  9.לקחו בדרכו אלינו לצבא האדום, הוא היה בן 



 

לא הכירה אותה. סבתא באה לגור איתנו, והיא לא עבדה, היא הייתה יחסית מבוגרת ולא ממש יכלה לעבוד, היא  אאימ כה רזה
 אלאימאנשים והיה יותר רעב ויותר קשה  3יצאה לעבוד. עכשיו היה צריך להאכיל  אכשאימ, היא נשארה איתי בבית 99הייתה בת 

 להחזיק את הבית.
 

היה שהרבה אנשים קיבלו הודעות מהצבא האדום, ובשנה הראשונה של המלחמה היה  אאימסיפור שאני זוכרת שקרה לחברה שלה 
היו קרבות מאוד קשים בין הנאצים לבין הצבא האדום הרוסי,  ..5.בלאגן מאוד גדול עם הודעות לגבי מוות של חיילים. בדצמבר 

המון המון הרוגים. הנשים קיבלו הודעות על בעליהן ומכריהן שנהרגו בלחימה. אחת המלחמה הייתה מאוד קשה עבור כולם והיו 
שעבדה איתה ב"הוספיטל" קיבלה הודעה כי בעלה נהרג, היא הייתה אישה יפה, גבוהה וג'ינג'ית. ב"הסופיטל"  אאיממחברותיה של 

דעה מה קרה לבעלה. אני מאוד אהבתי את הילד היה פצוע ארמני בה היא התאהבה, נולד להם בן יחד. הם לא התחתנו בגלל שלא י
חודשים, ופתאום קיבלה האמו הודעה כי בעלה חיי. היא החליטה  1כשנולד, טיפלתי בו ושיחקתי איתו. הוא היה בן  9שלה, הייתי בת 

הילד בעגלה ונסעו לשלוח אותו לאימוץ והחייל הארמני החלים וחזר להילחם. עד היום אני זוכרת את העגלות עם הסוסים שלקחו את 
ברחוב הראשי בעיירה. אני רצתי אחרי העגלה ובכיתי המון, הבנתי שלוקחים אותו לתמיד ושלא אראה אותו עוד. בסוף נפלתי על 

באה לקחת אותי. אני לא יודעת מה קרה לו בסופו של דבר. דרך סיפור זה אפשר לראות את הנזק הרב שנוצר אצל  אואימברכיי 
 להם שובשו ונהרסו. גם בדברים הכי קטנים; נעקרו מביתם, איבדו את אהובם ויקיריהם. אנשים ואיך החיים ש

 
פעם אחד אמא הוזמנה למסיבה בעיירה עם העובדים ב"הסופיטל". הגיע חייל לחופשה לעיירה, ואמא מצא חן בעיניו, היא הייתה בת 

ותה הבייתה. היה חושך ומאוד מאוחר ואמא הסכימה. הוא בערך, אישה צעירה ויפה, ולא נראה יהודייה כלל. הוא רצה ללוות א 37
, על קרבות שונים. הוא סיפר שלפעמים בקרב, כשהיה בלאגן גדול, הוא וחבריו בצבא הרגו חיילים יהודים. סיפר לה סיפורים מהצבא

דים. אבל אני חושבת הוא אמר לה שהוא שנא יהודים. אמא מאוד פחדה. בצבא האדום היו פולנים ואוקראינים שמאוד שנאו יהו
שאלו היו מקרים בודדים. אמא חזרה הבייתה, סיפרה לי את הסיפור ובכתה המון, היא הייתה היסטרית ופחדה שקרה משהו לאבא, 

 היא לא הצליחה לתפקד זמן מה לאחר מכן. 
עה שבעלה נהרג במקרבות דודה שלי נשארה איתנו זמן מה, היא עבדה במשרד "ניקל" שם הייתה מנהלת חשבונות. היא קיבלה הוד

הקשים ליד מוסקבה. הורי בעלה הזמינה אותה לגור איתם באזרביז'אן, בעיירה בשם באקו. היא עזבה לשם ואנחנו נותרנו לבדנו 
 באיידרבאק. 

. הוא ..5.לאמא היו כמה אחים, חלק אחים חורגים אבל מאוד קרובים אליה. אחיה הקטן, קראונבך גריגורי מיכאלוביץ', נולד בשנת 
אלוף כאן בישראל. הוא השאיר את אשתו -היה בצבא האדום, הוא היה גיבור מלחמה. הוא סיים את מהלחמה בדרגה המקבילה לתת

ושתי בנותיו באוקראינה והתגייס לצבא האדום. אשתו ובנותיו היו נרצחו בידי הנאצים בתחילת המלחמה, במשאיות גז. לאחר מכן 
ד והוא פעל ללא פחד. הוא קיבל מדליות רבות ודרגות גבוהות בגלל גבורתו. בגלל שהיה יהודי לא לדוד שלי כבר לא היה מה להפסי

נתנו לו את הדרגה הגבוהה ביותר שיכל לקבל. לאחר מהלחמה עבר לאודסה, התחתן עם אישה שהייתה בלרינה סולנית בתיאטרון 
 באודסה, ולאחר שהתחתנו הפכה לאחות. נולד להם בן בשם אלכסנדר. 

חזרנו אני ואמא למוסקבה, כי כבר היה מאוד קשה באוראל. אבא היה מוצב קרוב למוסקבה, אז רצינו להיות  ..5.בקיץ בשנת 
קרובות אליו. הוא היה בגדוד שהגן על מוסקבה ועד סוף המלחמה היה שם. הוא עסק בטילים נגד מטוסים, הוא רצה שאנחנו נחזור 

ידי גויים אז לא היה לנו איפה לגור. אח של אבא שהיה בצבא ונפצע, חזר לגור במוסקבה -למוסקבה. החדר שלנו במוסקבה נתפס על
 ואנחנו גרנו איתם. סבתא הלכה לביתה האחרת שעדיין הייתה באזור אוראל. 

ל אני זוכרת את היום שראיתי את אבא. זה היה מוקדם בבוקר, התעוררתי, הייתי מרטיבה את המיטה הרבה בגיל הזה, בעיקר בגל
המלחמה. פתאום נפתחה הדלת של החדר ונכנס גבר נאה, נתנו לאבא חופשה, והוא בא לפגוש אותנו. לא זהיתי אותו, לא ראיתי את 

שנים. לפי התמונות הבנתי שזה אבא, הוא הסתכל עליי בחיוך, וכל הזמן לא הצלחתי להפסיק לחשוב על זה שאולי  3אבא כמעט 
 ל זה, מאוד דאגתי שיהיה ריח רע. הרטבתי את המיטה ומה הוא יחשוב ע

 
 

 

 

 

 

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

נלחמה כדי שנקבל חזרה את החדר שלנו. בסופו של דבר הצלחנו לחזור, אך לא נותר שם דבר ממה  אחרי שאבא בא לביקור אמא
 שהשארנו. השארנו את כל הרהיטים; ארונות, מיטות, ספה. היה צריך למצוא הכל מחדש. אמא יצאה לעבוד כדי שנוכל לקנות הכל. 

ת ושמחו. אנחנו יצאנו לחצר של הבניין, רקדנו, שרנו ושמחנו, היו . כולם יצאו לרחובו5.9.במאי  5-, ב1ביום של השחרור הייתי בת 
 זיקוקים בכל מוסקבה. 

הממשלה ובתי הספר חולקו לפי אזור מגורים. -ספר הטוב ביותר במוסקבה. גרנו ליד הקרמלין, ליד בית-לאחר המלחמה למדתי בבית
את המורים הטובים ביותר. שם למדתי המון היסטוריה מהעת ספר של כל הילדים של השרים והמפורסמים. היו לי -לכן נכנסתי לבית

העתיקה בעיקר. למדתי לטינית, אנגלית. למדנו דקדוק וכתיבה, אני כותבת וקוראת אנגלית ללא שגיאות בכלל, היו עושים לנו 
ציפתה שאהיה טובה הכתבות רבות. הייתי התלמידה הטובה ביותר. פעם הייתה מורה שעשיתי אצלה טעות במבחן, אבל בגלל שהיא 

 נקודות.  9מתוך  9היא בכל זאת נתנה לי 
שנים  7., במשך 9.עד לגיל  9הייתה לי מורה להיסטוריה יהודייה, היא לימדה אותי על יוון, אנגליה, צרפת, מלחמות ומלכים. מגיל 

 נהר שהפריד ביניהם. הייתי באותו בית הספר. אני זוכרת שבית הספר היה ליד שגרירות אנגליה, ומול הקרמלין, היה



 

 
 . 5.1.היה מאוד קשה בגלל סטאלין, הוא עלה לשלטון בשנת  97-. בשנות הבשקט יחסי , המשכנו את חיינו591.-ועד ל 5.1.בין השנים 

 
ידי הרעלה אנשים שהיו -התקופה היה את "פרשת הרופאים", בה כל הרופאים היהודיים ברוסיה פוטרו והואשמו ברצח עלבאותה 
  עצרו וכלאו רבים מהם, ורבים נהרגו בפרעות אלה.  בשלטון.

לאחר מהלחמה,  97-בנוסף, פיטרו רבים מהאליטה היהודים ברוסיה, את מנהל התיאטרון היהודי, סופרים וכותבים רבים. בשנות ה
 המשיכו לרדוף יהודים. 

 
היינו קופצים מהחומה ליד הנהר ו בנים כדורגל דה אמיצה, שיחקתי עםהייתי יל ...או  7.בערך בגיל  פעם התנפל עלי בחור בגילי,

לל סטאלין, הוא שנא יהודים וחשב גזה קרה ב י "יהודונת", "אתם כולם בוגדים!".בעיר. הילד הזה היה הבן של השכן, הוא צעק לעבר
 אחרי המלחמה.  גרוע יותרהיה ברוסיה . היחס כלפי היהודים לסלק אותנובחברה ורצה  זריםשהם 

הוא הגיע לאמא שלי שתתפור לו את  הוא היה ילד עני, והייתה לו רק חולצה אחת. לכנו מכות, קרעתי לו את החולצה.אני והילד ה
, היחס בבניין אלינו היה טוב, היינו המשפחה המקרה הזהמלבד החולצה כדי שלא יכעסו עליו כשיחזור הביתה. הוא בכה המון. 

  היהודית היחידה בבניין.
 

מילים גסות בגלל ההשפעה שהייתה  ומרלכן עד היום אני יכולה ל ,אנשים פשוטיםחיו שהיה מרכז מוסקבה,  אף-עלגדלתי באזור ש
, מפני שהאינטליגנטים היו אנשים לא כנים ושקרנים. האנשים את האינטליגנטיםמאשר אהבתי את האנשים הפשוטים, יותר שם. 

 הפשוטים היו כנים, ומאוד אהבו את המשפחה שלנו. 
שים מפורסמים, גרו אנ בובית "בית הממשלה",היה את היה אזור יוקרתי, שם  בו גרתי בתחילת הרחובתי ממש קרוב לקרמלין, וגר

דירות יפות, עם אמבטיות היה גשר מאוד גדול ולידו בניינים עם  ברחוב הייתה טיילת גדולה, ליד נהר מוסקבה.שרים, פוליטיקאים. 
מורים הכי טובים במוסקבה, אפילו את המאוד יוקרתי. היו שם  ספר-בית היההממשלה,, ו-ביתד הספר שלי היה לי-בית וטלפונים.

 הבת של סטאלין למדה שם. הייתי נכנסת למקומות האלו, וגדלתי יחד עם האינטליגנציה הכי גבוהה שיכולה להיות. 
 

עבדה בבית; הכינה צעצועים וקישוטים לעץ אשוח. היא הייתה  הייתי ילדה מוכשרת, והוריי היו אנשים פשוטים; אבא פקיד ואמא
של יהודים והיו צריכים לעבור מבחן קשה.  %.אז היו מקבלים . סיים גימנסיה לפני המהפכהמאוד אינטליגנטית וקראה הרבה. אבא 

 .נולדו שניהם שם הוא לא הספיק לסיים בגלל ההפיכה. אמא למדה בביה"ס רגיל באוקראינה,
והיו לי ציונים טובים. היו  ת, אבל הן ידעו שאני אינטליגנטיתות שלי היו מהבית  היוקרתי. הם ידעו שאני מבית פשוט יחסיכל החבר

אקונומי, זה היה הדגל של -הספר לא הרגשתי הבדלי מעמדות, ולא היה משמעות רבה למעמד סוציו-מורים יהודים טובים, ובבית
ים, עד היום אני לפעמים הן באו אליי. אלה היו אנשים טובוהרבה,  ל החברות העשירות שליאצהמהפכה, שכולם שווים. אני ביקרתי 

רך האינציקלופדיה הסובייטית, אבא שלה היה ארמני ואמא שלה עה היא נכדה של מהפכן מפורסם ברוסיה. אביש בקשר עם חברה
של אוזבקיסטאן. מלבדן  הוא היה ראש הרפובליקה . לפני כןהחקלאותהייתה אוזבקית שאביה היה שר  חברה אחרתהייתה יהודיה. 

 חברה נוספת שלי הייתה נכדה של סופר אש לשכתו של מולטוב, שר החוץ. ר היו כמה חברות רוסיות. אחת מהן הייתה בתו של
זמנו ינה", הוציאו משפחות שלמות מהבית. בנשלחו לכלא, כי האשימו אותם "כבוגדי מד הממשלה-רבים מהאנשים בביתמפורסם. 

  לא ידענו מה מתרחש. 
 
. למדנו יחד באותה הכיתה, ישבנו יחד משפחתה הייתה מאוד ענייההחברה הכי טובה שלי הייתה יהודייה, שגרה ברחוב אחר, קרוב,  

. אמה עבדה במגהצת במכבסה וקיבלה מעט כסף. 1-יה. היא נשארה בבריה"מ. אביה נהרג במלחמת העולם הישנים אחת ליד השנ 7.
 ה. יהבאתי לביה"ס ארוחה גם בשבילה. לעיתים קרובות היא באה אלינו, מאוד נקשרנו אחת לשני תמיד

בכל מקצוע. ברוסיה היו מדליות זהב למי שכל הציונים  7.היא הייתה התלמידה הכי מצטיינת בכיתה,  -מקרה אנטישמי חוויתיאיתה 
לא , ולאחר הבחינות קיבלה במבחן "מספיק", פעם אחת בחייה .7.ולא  1-, קיבלו כבמקצוע אחדהיה כ, מדליה כסף, 7.הם שלו 

הספר. -כתב ספרים ברוסית שלמדו איתם בביתטאלין, היה לנו מורה יהודי, שאחרי מותו של ס 99קיבלה מדליה. זו הייתה שנה 
 3. כשנודע לו שקיבלה בשביל שיהודים יצליחו הם היו צריכים להיות הכי מוצלחים שיש. הוא היה חבר מפלגה קומוניסטית וסופר

רבו והוא אמר ירצה לברר. הם סאת הבחינה, כיוון שמורה ובמבחן, הוא הלך למקום בו בדקו את הבחינות ודרש לראות ( 7.)מתוך 
. בבחינה 3, ובגלל זה חברתי קיבלה א את הבחינה, הוא ראה כי היה פסיק שלא היה במקוםלממשלה להתלונן. הם נתנו לו לקרו שילך

, וקיבלה מדליה .". בסוף היא קיבלה !!פרסם הכל ואז יהיה סקנדל גדולא כל ואמר "אם עכשיו לא נותנים לה ציון אחר, אניהוא הסת
לא יכלה להתקבל.  כעת. הב כדי להתקבל לאוניברסיטה הטובהכסף. היא ממש בכתה, ובגלל שהייתה יהודיה הייתה צריכה מדליה ז

 בגלל שהייתה יהודיה זה קרה לה.בסוף היא התקבלה ללימודי תחבורה. רק 
 

כך שאף אחד לא חשב שאני יהודיה.  ה שלי היה רוסי, לא יהודי טיפוס,איתי זה היה שונה כי לא הייתי דומה ליהודיה, שם המשפח
לא סיפרתי, אבל לא הסתרתי בכוונה. כך שכמעט לא , אף אחד לא ידע שאני יהודיה. 1.בתעודה הזהות כתבו לאום, אבל עד גיל 

 כדי שלא יוכלו ללמוד ולהתקדם. הייתה משימה לא לתת ליהודים הרבה מדליות, אך  מיות.הספר אנטיש-הרגשתי בבית
 

הספר. המורה לספרות הדריך אותי -יתי בחוג ספרות וכתבתי המון בביתרציתי ללמוד כתיבה, להיות עיתונאית באוניברסיטה. הי
 אני צריכה ללכת לכיוון הכתיבה.ואמר ש

 במשך שנה בכיתה יא'. לא היו לי פרוטקציות או מדליות, והבנתי שלא אתקבל ה עיתון יומי, הייתי עורכת ראשיתהספר הי-בבית
. אז היה אפשר להגיש מועמדות רק למקום אחד בשנה. בבריה"מ, למשפחות יהודיות במיוחד, לא ללכת להשכלה גבוהה לאוניברסיטה

 נדסת חומרים, לא אהבתי את המקצועות ההנדסיים, יותר אהבתי ספרות והיסטוריה. זה היה נורא. למדתי במכון לא יוקרתי, ה
 

פעם ושכן שלה היה יוסי שלי. דוד שלי. הייתה לו חברה, -, הכרנו אצל בן1.היה בן  הואו 5.הייתי בת אני ובעלי, יוסף, הכרנו כש
 , יוסי היה שםיה בבית. אני הייתי אחרי אמבטיהנפגשנו ממש במקרה אצלה, הלכתי לעשות אמבטיה אצלה כי לא היה לנו אמבט



 

. אחרי הקיץ שכבר הכרתי בחור אחר, כשחזרתי, לאותה , לא קרה דבר מעבר לכךוככה הכרנו. אחר כך נסענו יחד באוטובוס, וזהו
 ה. ו יחד והתנשקנו בפגישה הראשונה. הייתה אהבה גדולנרקדאני ויוסי, הולדת, שם נפגשנו שוב, -הבחורה הייתה יום

, עשינו חתונה גדולה, המון דודים, כולם עם ילדים וכולם היו במוסקבה. הייתי מאוד קרובה לבני הדודים שלי כי 595.התחתנו בשנת 
 תי הראשונה., התחלתי לעבוד. לאחר שנה נולדה באחים. חתונה גדולה בבית קפה. גרנו יחד, לאחר החתונה לי לא היו

 
, צריך להרוג מזון בסיסים. בעלי דומה ליהודי, איש שיכור ניגש אליו ואמר לעברו "יהודון, יהודון בתור כדי לקנות מצרכיפעם עמדנו 

". יוסי והבחור התחילו ללכת מכות, ואז הגיעה משטרה, ורצו לקחת את יוסי למעצר. האיש השיכור התחיל לקלל במילים אתכם
 היו כמה מקרים כאלה ברוסיה.. גסות מאוד, ואז השוטרים ראו שהוא מדבר בקללות ולקחו אותו

 
. הם הופיעו בכל מני מקומות, ואני הלכתי לקונצרט כזה. שם במוסקבה. שם הייתה משלחת של ישראל , היה פסטיבל נוער599.בשנת 

הכרתי יהודים, ביניהם הייתה בחורה בשם מיכל איתה דיברנו. היא אמרה לי "אתם כולכם משכילים, אבל אנחנו מהקיבוץ גרים 
 ה שלנו, יש לנו את הארץ שלנו". באדמ

 . כשבאתי לארץ נפגשתי עם מיכל.האני נתתי למיכל מתנה מיוחדת, ספר של תמונות של מוסקבה, שהכריכה שלו הייתה מקונכיי
. הייתה פעם תערוכה שיוסי הלך אליה, שם הראו כי בארץ חקרנו וביררנו 519.כל אחד לחוד, התחלנו בישראל. עד שנת  אני ויוסי,

 מוכרים פטריות, הוא אמר "מה יש פה פטריות?" היא השיבה לו "תבוא ותראה". 
במוסקבה היו חצי מיליון יהודים, וזה היה מרכז להכיר יהודים צעירים.  וער היהודי הלך לבית הכנסה הגדול.כל שמחת תורה כל הנ
 נות, לקחו טלפונים.בנים שם התחילו עם ב

כך התחילו שמועות כי יהודים יוצאים מרחבי בריה"מ, מליטה, לטביה, מולדביה והתחילו לעלות לישראל. פעם הגיע אלינו קרוב -אחר
מכים כאלו לבית, כי זה נחשב משפחה מאוקראינה המערבית, ואמר שנתן מסמכים לעלות ארצה. היו אנשים שפחדו להכניס מס

, הכרנו פעם .59.זה היה בשנת  להיות באוקראינה בגלל האנטישמיות.וא סיפר לנו שהם עולים ארצה והם לא רוצים סובייטי. ה-אנטי
. הוא סיפר לנו שהוא רוצה ות איתו גדלתי, דוד גולדברג, שהי קרוב משפחה רחוקראשונה אנשים שעולים ארצה. היה לי חבר ילד

הוא לא ידע מה לעשות, הייתה לו ילדה איתה. אז הוא עם אביו, היו בקבוצה  לעלות ארצה, אשתו לא רצתה כי היא הייתה גויה.
 הם לא התגרשו.  הילדה נשארה בבריה"מ, אך , הוא שילם לאשתו מזונות,591.הראשונה של יהודים שיצאה ממוסקבה בנובמבר 

 
 ות, למדו את תהליך העלייה ונתנו עצותהוא הכיר לנו אנשים שהיו במחתרת היהודית במוסקבה, מחתרת שבה למדו עברית, עשו הפגנ

ות, די לעלות ארצה. הם חילקו עלונים במשרד שנתנו אשרות יציאה. היו שני סוגים של מחתרכהתהליך של מסמכים של מה צריך  על
א עסקנו "הטרוריסטים", אנחנו רק למדנו עברית, אבל ל ,סוג השניחלק מעסק בדיפלומטיה, בקשר עם המערב. אנחנו היינו סוג אחד 

 בדיפלומטיה במשרד האישורים אנחנו חילקנו עלונים, להפגנות לא הלכנו. 
כל ראשי הקבוצות הקבוצה שלנו עלתה מוקדם יותר, כי רצו להוציא אנשים שעושים רעש ובלאגן. נתנו לנו לצאת מבריה"מ. נתנו ל

 ולמנהיגים לצאת.
 

אנטישמי שאמר לנו מה מותר ומה אסור  פקיד רהיטים. הייתה תקרית עםנתנו לנו לצאת, אבל עשו לנו בעיות, עם המשלוח בים, של 
 77.-סגסוגת מתכות, בציפויי כסף, הוא אמר שזה כסף ולא נתנו לנו לקחת. לא נתנו לקחת כסף חוץ מהיה לנו סכו"ם עשוי  לקחת.

 גרם. אני התווכחתי איתו ודרשתי מומחה שקבע שזה לא כסף ונתנו לנו לקחת. 
מהספה. היה וויכוח אודות מחיר הספה )היה  פתאום נעלמו הכריותה מושבים. הוריו של בעלי קנו לנו ספר עם שלוש לפני הנסיעה

אמרתי: "קודם כל תשמע וכעסתי מאוד,  איתנו על המחיר של הספה. ה לנו קבלה, והתווכחו ית. לא היאסור שיעבור מכסה מסוימת(
אתה אישרת לנו לקחת את ש נכתוב מכתבארצה  זיר אותו עכשיו, או  שכשנגיע! אז כדאי שתחלנו את הכרית לקחתחביבי, אתה 

או שאתה נותן לנו להוציא את הספה". דבר שני אמרתי לו "אתה לא  ז הרשויות קראו את כל המכתבים שנשלחו()אהספה היקרה 
מה שאמרתי עכשיו, אנחנו יהודים  רגיל ליהודים כמונו, אתה רגיל ליהודים שמפחדים ממך, ואנחנו לא מפחדים, ואתה תעשה את

מדור חדש ובגלל זה אנחנו עולים ארצה". הוא היה בשוק. הכנסנו כמעט הכל, הרבה דברים נשארו. כל המסמכים שהיו להם חותמת 
נו תעודות ומסמכים, היי את המקור של בלימודים, לא נתנו לנו להוציא הצטיינותי עבור של בריה"מ נשארו שם, כל התעודות שקיבלת

 צריכים לצלם הכל. 
 

במוסקבה. בעלי אמר לי שאני צריכה  סובייטים-אני כתבתי שירים אנטיריי. ווה מזוודותבשדה התעופה כשהיינו עם הגרוע מכל קרה 
להסתיר את זה. הייתה לי קופסת בושם ערבי. מתחת לבושם שמתי את השירים ושכחתי אותם שם. בשדה התעופה התחילו לבדוק 

יכלו לקחת אותנו לכלא על דבר כזה. כי הצהרנו -רויי החווכי הפנים שלולפתוח את כל הדברים ומצאו את השירים. אמא מספרת 
 סובייטים, וכי אנו רוצים להתייחד עם משפחה. -ו לא אנטישאנחנ

אמרה שמחרימים  . היא חזרה ופשוטה. חשבתי שזהולכקצינה קראה את השיר, הסתכלה עליי ואמרה " אני צריכה לקחת את זה", וה
 את השירים. היא אמרה לבת שלנו "אל תשכחי את רוסיה", היא גם שנאה את השלטון הסובייטי. 

ז היו מדרגות עליהן היה צריך לעלות, למטה היו המשפחות שלנו. אז הפרידה הייתה מתוך תפיסה כי זה לכל החיים, כי לא יצאנו, וא
קרובי המשפחה שלי. עלינו במדרגות, הייתה דלת, ו המשפחות. למטה היו הוריו של בעליהיו יחסים עם ישראל ולא היה קשר עם 

יה"מ". נכנסו לדלת והתחלתי לבכות בהיסטריה. כל הזמן לא הראיתי רגש, ושם נשברתי "אתם עוברים את גבול בר -וחייל אמר לנו
 מהלחץ, מזה שלא אראה את המשפחה, פחד מהלא נודע והכל יחד שבר אותי. 

את הגבול יוסי עברנו נעבור גבול" כי יכלו להחזיר את המטוס. כש"אנחנו צריכים לשבת בשקט עד ש התיישבנו במטוס, ואמרתי ליוסי
, חצי שנה לפני מלחמת יום הכיפורים. נחתנו 593.זה היה באפריל משפחות ממוסקבה.  9צעק "אנחנו חופשיים", היו שם איתנו רק 

, תחנת המעבר היו חדרים גדולים שנאוהמילה. במובן בווינה, הייתה שם תחנת מעבר. זה היה בדיוק ערב פסח, יציאת מצריים במלוא 
 מחתרת, ושם המשפחה שלנו היה ידוע.ים בגלל הפעילות שלנו בממפורס נוימשפחות בחדר אחד. אנחנו היל כמה ש
 

צריך לשלם על  באוניברסיטה כל מי שלמד ללא תשלוםבבריה"מ;  יצא חוק שמנו היה מוכר לישראלים מפני שלפני היציאה ארצה
 מפני שעבדנו שנים לשלם עבור לימודים, יבלנו אישור יציאה בלי. אבל ק, זאת על מנת לקבל אישור יציאההלימודים שקיבלו חינם



 

רבים עם מצלמות, הקצין  עיתונאיםשתו, ואמר שאני חולה. פתאום ראה הלך לקחת את האישור, שאלו איפה א. יוסי בבריה"מ
ה ללחוץ ליוסי את ידו הפקיד ניס מהמשרד אמר שהם נותנים למשפחות הללו לצאת מפני שעבדו ולא ישלמו את הקנס על הלימודים.

שלח מישהו שיבדוק את מול המצלמות, יוסי סירב ללחוץ את ידו, אך ביקש ממנו בחוצפה אישור יציאה להוריו ולהוריי שלי.  הפקיד 
 הסיפור הזה התפרסם. זאת. זה, והוא אישר 

סדר פסח עם האנשים העולים למדינת לעשות יהודים הגיעו מכל הארצות סביב  היה שם סדר פסח;הכירו אותנו.  שנאובגלל זה ב
כל  , אחרי דקה החשמל חזר, וראינו שבכלתנו והוריי. פתאום הייתה הפסקת חשמלו שם בשקט, היינו חמישה, בעלי, בישבנישראל.

ו עם נשק ששומר עלינו. והיינו בשוק, לא הרגישו ולא ראו אותם, ברגע שהיה חושך הם בא ישראלי חלון ועל יד כל דלת עמד בחור
לשמור עלינו. לאחר מכן נכנסו משפחות ישראליות להכיר את העולים החדשים. באה משפחה אחת אלינו, משפחת רוזן, שעבדו 

אנחנו דיברנו איתם, אבל העברית שלנו לא הייתה מאוד טובה, אני בשוויץ, אחרי כמה שנים התברר שהיה איש שב"כ או מוסד. 
 חייך. ופשוט  ביידיש. בעלי לא כל כך התמצא בשפות דיברו איתם הורייודיברתי באנגלית, הבת שלי למדה גרמנית, 

 נשאנו בקשר איתם עד היום. 
באופי ותרגמו אותי.  תבסדר הזה נאמתי ברוסי . לישראל יקחו אותנויחיכו למטוסים שיגיעו וכולנו איש,  77.בשנאו היה  הפסח סדרב

וגרוזינים. משפחת רוזן  קווקזיםשלי אני מנהיגה, דאגתי לכולם, וכולם הרגישו את זה. וגם שם, רק אני נאמתי. רוב העולים שם היו 
הם  .לטיילאיתם הציעו לנו טיול בווינה, יצאנו הם אמרו שבאוגוסט הם חוזרים ארצה ונתנו לנו את המספר שלהם, הם גרו בחיפה. 

ראינו גנים ותיאטראות. דיברנו בחו"ל.  שהייתי ראשונהנו לווינה, היה מאוד מעניין, פעם $ כל אחד. נסע9, עלה לנו הזמינו לנו מונית
  .עם נהג, הבת שלנו דיברה איתו גרמנית

 ברגל עם מלווה לכפר וקנינו לבת שלנו בננה. הלכנו ביום השני טיילנו בכפרים ליד ווינה. טיילנו עם עוד משפחה ממוסקבה, 
 מה שהיה מותר לקחת. כל $ כשיצאנו מבריה"מ זה 317היה לנו רק 

  . ישראליום לאחר מכן עלינו למטוס, הגענו ל
 

אהבתי מאוד את הנוף של רוסיה, עד היום בעלי שונא את רוסיה, הוא נתקל יותר באנטישמיות, אני קצת פחות. יש לי עדיין סנטימנט 
  .לרוסיה

 

 

 

 
 נא ספר/י על חייך  בארץ

תחושותיך בעת עלייתך ארצה, פעילותך הציבורית או התרבותית, המשפחה שהקמת, המסר שברצונך להעביר לדורות )
 (:הבאים

 
 

יוכל לעזור לנו ושכדאי לנו להיות קרובים  שםחבר שלנו שעלה לפנינו גר בבאר שבע. הוא אמר שהיא לא תל אביב ולא ירושלים, אבל 
 .יר מתפתחתשבע. חשבנו שזה טוב שהיא ע-לבאר

שבע, הם אמרו -ביקשנו את בארבלוד שאלו אותנו אם אנחנו רוצים לירושלים, כאן אבא שלי אמר "לא, אני רוצה עיר יהודית". 
 נסענו לדימונה.יש מרכז קליטה, אז  שבדימונה יש מקום, שם

דירה של שלושה וחצי חדרים. היה ריהוט, כלי בית, , באנשים עם הוריי 9אולפן, היינו ולמדנו ב היינו במרכז קליטה עם דירה טובה
רק אחרי חצי שנה. האולפן היה טוב מאוד, למדנו שם עברית, הייתה מבריה"מ כלים. הגענו רק עם מזוודות. כל הרהיטים שלנו הגיעו 

 מורה חיילת, שקראו לה זהבה, היא מאוד עזרה לנו.
למחרת ביום ראשון, יוסי בעלי הלך למשרד להתגייס, אמרו לו שלא לוקחים  ריש לפן.כשהתחילה מלחמת יום הכיפורים היינו באו

עולים חדשים. הוא ממש רצה לעזור במשהו, נאמר לו כי יבררו עבורו אולי יצטרכו נהגים בצבא. יוסי הסכים, אך הוריו התקשרו 
סי הספיק לומר להם לא לדאוג, ושאנחנו קרובה אלינו. יווהם ידעו כי היא שבע נשרפה,  -הם קיבלו דיווחים כי באר ה"מ.מברי

 . מיד ניתקו את השיחה. לאחר מכן התברר כי אין צורך ביוסי, והוא לא הלך לעזור.מנצחים
היו הגבלות של מזון, של חשמל אבל מלבד זאת לא הרגשנו מלחמה, מלבד דיווחים  יתה מרוסיה ומארגנטינה.האוכלוסייה באולפן הי

היה קשה מבחינה מוראלית. היו אזעקות, שבהן היינו צריכים לרדת למקלט, אנחנו תמיד ירדנו. שם ות, ברדיו ובטלוויזיה על הקרבו
אמרה להם "למה אתם צועקים? זו ידיש, שאותה הבינו הארגנטינאים, הארגנטינאים בכו ופחדו. אימי דפקה על השולחן, ודיברה בי

זה ללכת ברחוב ולרוץ  תמפציצים את העיר שלך! מלחמה אמיתי תמלחמה?? במלחמה אמיתי ןמלחמה?! אתם יודעים בכלל מה ז
 ות נופלות סביבנו!", ואז היה שקט.למקלט, כשהפצצ

 
התאהב במשפחה שלנו והשתדל למצוא לנו עבודה. הוא היה  , מאיר פלר,אדם מאוד טוב. שבע-נו למצוא עבודה בבארלאחר מכן הלכ

דרושים בעירייה מומחים למקצוע של בעלי, מומחה למזגנים. ויוסי החל לעבוד אמר ליוסי כי הוא  .שבע-חבר של סגן ראש העיר בבאר
 שבע. אנחנו מאוד שמחנו כי הייתה לו עבודה.-. ביולי החל לעבוד ונסע מדימונה לבארשם

יה משרד קטן של פלר לים המלח, שם המאיר כך תורי הגיע, הייתי מומחית לפטנטים, גם ידעתי אנגלית טוב. נשלחתי ע"י -אחר
, שם עבד אמריקאי אחד. הגעתי לשם, הוא שאל אותי כמה שאלות ולא לקח אותי לעבודה, אפילו שמאוד התאמתי. פלר שלח פטנטים

אינפורמציה טכנית, והייתה לי השכלה בתחום זה, וברוסיה עבדתי של אותי לספרייה של האוניברסיטה. למדתי גם קטלוגיזציה 
נכנסתי  .שלושה ימיםבמשך בגלל שהיה אמריקאי חששנו שלא יקבל אותי. התכוננתי ולמדתי אנגלית רהוטה . שנתיים בספרייה גדולה

, הוא אפילו לא הסתכל עליי. אמרתי לו "שמעתי שאתה לא אוהב לקבל רוסים לעבודה אבל בכל זאת החלטתי לנסות", משרדול
וא אמר שהוא למד במכון בו למדתי. התרשם מאוד מהאנגלית שלי, אמרתי את זה באנגלית. הוא הכחיש אמירה זו, התחלנו לדבר, ה

רכזית, שם למדתי קורס של שנתיים של אנגלית אקדמאית. הוא מיד נתן לי פתק, אמר לי ללכת לספריה של חשמל, ליד התחנה המ



 

 התחלתי לעבוד.
ו של רב ראשי בהולנד הייתה בתהיא ת. מאוד אינטליגנטית, היא הייתה הולנדיו ממניאישה מבוגרת  ספרייה, שם עבדההגעתי ל

אנגלית. היא לימדה אותי את כל מה שהיה לדעת על הספרייה.  אחת עם השנייהזמן מלחמת העולם השנייה. דיברנו שברחו לספרד ב
 קיבלו אותי טוב ולימדו אותי עברית. של האוניברסיטה עברית, גם סטודנטים גם בסוף לימדה אותי 

 
בזמן המלחמה עברנו לבאר שבע. הייתה לנו דירה טובה מאוד, באר שבע הייתה מאוד ו מלחמת יום הכיפוריםבאוקטובר התחילה 

שבע והשתלבנו בחיים כאן -שלא היה קרוב למרכז העיר. הוריי גם קיבלו דירה. עבדנו בבאר, ביאליקקטנה אז. אנחנו גרנו ברחוב 
 בארץ.

מכיוון שלא הייתה לי  ות יחד. שם הייתה מנהלת אמריקאית.הנדסת הספריות של דסה כללית, איחדו אעברתי לעבוד בספרייה של הנ
 הכשרה רשמית של ספרנית, לא יכולתי לעלות בדרגה. 

 לעולים חדשים למצוא עבודה.  שעזר הייתי מאוד אקטיבית בתחום קליטת העולים, נכנסתי לארגון
במשרד הביטחון והיו לו עבודות מחוץ לבאר שבע. החלטנו לעבור  בעלי עבד פיטרו אותי מהספרייה, מאוד כעסתי.בסופו של דבר 

באנגלית. סיפרתי לו שלמדתי למנהל המפעל שהיה גרמני, דיברנו למצפה רמון. שם  עבדתי במפעל שהפריד אוויר לגזים שונים. הגעתי 
 , ואז הוא הסביר לי מה לעשות.הלו שאיני מכירחומרים, הוא שאל אותי אם אני מכירה את המכונות, אמרתי  תכימיה דרך הנדס

 בזמן הזה אימי נפטרה וזו הייתה תקופה מאוד קשה.
 

 ".9במשך שנתיים הוצאנו עיתון בשיתוף עם העיתון העברי "הייתי העורכת הראשית של עיתון ברוסית. 
בפוליטיקה. לא אהבנו את צורת השלטון בארץ, פחדנו שכולם סוציאליסטים, כיוון שבאנו מברה"מ  לעסוק התחלנו במצפה רמון

 . לסוציאליזם והקונוטציה הייתה מאוד שלילית
 

 בחרנו בבחירות. התחלנו לעבוד עם ליכוד במצפה רמון בבחירות לראשות המקומית.  599.-לקחנו את הכיוון של הליכוד. ב
דוקטורט בהנדסת חומרים, קיבלתי מלגה לקיבלו אותי שם שבע.  -חזרנו לבארו כיוון שאבי היה מאוד חולה,רמון מ עזבנו את מצפה

 ועשיתי תרגולים עבור סטודנטים. בשנים אלו המדע התקדם מאוד, אבל זה היה מאוד קשה לי. 
עבדתי שם  לימדו מקצועות הנדסה. זה היה מרכז לתלמידי תיכון, בומעבדות מדעיות. של מרכז טכנולוגי  ;מצאתי עבודה במט"ב

 . רכזשנים, הייתי שם סגנית מנהל של המ 7.כמעט 
להיאבק על מקומי, שאני לא מסוגלת לזה יותר. הוא הציע לי סגן מנהל , אמרתי לשנים היה לי מאוד קשה לעבוד עם הנוער 3אחרי 

 ". תצליחי ללמד אותםאם תצליחי, את " ואמר לי אמר שאני צריכה להראות להם מי "בעל הבית",
שזה עבד.  ביקשתי שלא יפריעו לי ללמד אחרים. כמובןשהם לא צריכים ללמוד אם הם לא רוצים להצליח, רק  תלמידיםאמרתי ל

גם דיבור , אלא הלימוד חומרי להם שאני לא רק מלמדת אותם את אמרתסיפרתי להם על ההשכלה ברוסיה שהייתה מאוד טובה. 
ולאט לאט התחילו  ולא רק ללמד. נתתי להם ציונים טובים, שהם אף פעם לא קיבלו, אותם י שם כדי לחנךהרגשתי שאנ לפני קהל.

התלמידים מאוד אהבו אותי, מפני שקראתי ספרים שהם אוהבים, אהבתי והבנתי בכדורגל. בשביל לנסות ללמוד. לקבל מוטיבציה 
 של ילדים עם צרכים מיוחדים, סיימתי בהצטיינות.גיל הנעורים, ומדתי פסיכולוגיה של לקבל קביעות עשיתי תעודת הוראה, שם ל

 רוביק דנילוביץ'.  -היה ראש העיר היום בבאר שבע ימאוד אהבו אותי, אחד מהתלמידים של
 

אמנים כל הזמן כתבתי לעיתונות רוסית, כתבתי ראיונות עם פוליטיקאים, נציג ישראל באו"ם, ראשי מפלגות; רפול, אריאל שרון. 
 מפורסמים, בעיקר מרוסיה. 

מארה"ב  םפרסמתי שירים, סיפורים וכו'. היה לנו קשר עם פעילי ות ומאמרים. תמיד רציתי להיות עיתונאית.פרסמתי לעיתים כתב
 לא קיבלו אישור יציאה מבריה"מ. ש אנשיםשנלחמו למען 

 
פרופסור נאמן לקח אותי סיטת ת"א ויו"ר וועדת האטומים. קמה מפלגה של גאולה כהן ופרופסור נאמן, שהיה נשיא אוניבר 511.-ב

 קורסים באוניברסיטה; אנגלית, תיאטרון.כדי -תוךלהיות עוזרת שלו בכנסת, הייתי בשנת שבתון מההוראה. לקחתי 
 לאומית. -, שם הכרתי את יולי אדלשטיין, עוזרו של הרב דרוקמן. יו"ר מפלגה דתיתתעבדתי בכנס

 
 . .. רפול קיבל המון מנדטים ותחייה קיבלה רק "תחייה"של רפול ו "צומת"יים; המפלגה התפלצה לשנ

הוא לן אצלנו. לבקר, והיה שבע -שלי ושל יוסי, הוא אמר שהבורשט שלי כמו של אמא שלו. לפעמים היה בא לבאר טוב רפול היה ידיד
 היה איש מאוד חכם ומאוד טוב. 

דת זה הדבר היחיד שמאחד את היהודים יוצאי שדתית. אני חושבת -דתית לחלוטין, ואני לא אנטי-הייתה אנטי "צומת"מפלגת 
 , שם היה מעורב דתיים וגם חילוניים. "תחייה"יוצאי עדות המזרח. ללא הדת לא נתאחד ולא נהייה עם. אז נשארנו עם ואירופה 

 .ומיםנא לכתובכשהייתי עוזרת של פרופסור נאמן עזרתי לו 
 

כחולה בטלוויזיה, יתי הרבה. הוא תמיד לבש את אותה חולצה התייעץ א המפלגות הוא היה התפצלותרפול התקשר אלינו לאחר 
הוא התקשר לשאול אם  ראמרתי לו שיחליף את החולצה, הצעתי לו להתלבש יפה יותר. הוא שתק. אח"כ הוא החליף לחולצה יפה. יש

דתי לא יכולנו להצטרף אליו. הוא היה -חינה אידיאולוגית בגלל שהיה אנטימב . היו מאוד קרובים אני מרוצה ממנו. היחסים בינינו
 .בטוח שנהיה איתו

  לאחר מכן הפסקנו להיות בקשר קרוב לצערי. שלא נצטרף אליו, והוא איחל לנו בהצלחה. ואמרנו ל
 

 היה לי מאוד מעניין לעבוד בכנסת, אח"כ חזרתי לעבוד בהוראה. 
. נשלחתי לשליחות ברוסיה בשנת שבע-בבאר הפך לראש העיר, הוא היה ממפלגת ליכוד. הוא הציע לי עבודה עם עולים חדשים רגר

 . שרצו לעלות לישראל , שם נפגשתי עם יהודים רבים557.
 .שבע עולים חדשים רבים, ועזרתי להם למצוא עבודה-כשחזרתי התחילו לעלות לבאר



 

 
, גוף משותף בין הסוכנות היהודים לבין העירייה, היה בכל הערים , כשעלו עולים רבים557.בשנת  עירוניתהקימו מנהלת קליטה 

 הגדולות. 
 רגר הציב אותי בתור מנהלת שם. העירייה והסוכנות שילמו את המשכורות שלנו. היו שלושה עובדים; אני, מזכירה ומנקה. 

פה להיות, אנשים ללא בתים, מקרי התאבדות. תקופה מאוד קשה, לא היו מספיק היו שנים קשות מאוד של העולים, לא היה להם אי
דירות, ואז בנו את עיר הקראוונים בנחל בקע לעולים. אני אחראית על הטיפול בעולים. אנחנו דאגנו לפן החברתי; חינוך, תרבות, וגם 

 למציאת עבודות ולעזור להתאקלמות העולים.
 וכי צריך לקלוט בקבוצות, ואז החלו להתארגן ארגונים שונים. הבנו כי קליטה אישית לא תעבוד

 . 57-עולים בשנות  97,777-קלטנו יותר מ וכו'. , קורסים למוריםלימדנו אותם מחשבים, קורסים באנגלית
 

, חינוכית עשינו פעילות תרבותיתעובדים בפרויקטים שונים שהקמנו.  37-עובדים קבועים, ו 1.כשיצאתי לפנסיה היה לי צוות של 
 ומקצועית. היו שנים מאוד קשות אבל אתגר מאוד גדול. 

כך ואמרו לי כמה עזרתי להם. למדתי מהם המון, גרמתי לאנשים רבים לעלות -הרגשתי שהשפעתי על המון אנשים, שניגשו אליי אחר
התמודדות עם בעיות אישיות של תקופה מאוד קשה ומאוד מאתגרת. העבודה הייתה עם המון לחץ. לארץ, ללמוד ולמצוא עבודה. 

 אנשים.
 

רגר נפטר, באופן פתאומי יחסית. היו לנו יחסי ידידות מאוד טובים, הוא האמין בי מאוד, נתן לי יד חופשית לעבוד.  559.אח"כ, בשנת 
ך מבוגרים. אחרי שרגר נפטר, שיחררו אותי בגלל פוליטיקות, ויצאתי לפנסיה. רצו שאחזור לעבוד עירייה בראש מחלקה לחינו

שבע, שלחו לי מכתב שתפקידי מוקפא בגלל שאין כסף, הם -התקבלתי. בעלי היה חבר מועצה, והיה באופוזיציה נגד טרנר, פה בבאר
 לא יכלו לפטר אותי באופן גלויי בגלל בעלי, פחדו שאתבע אותם.

 
 בסוכנות היהודית קיבלה מדליה על הקולטת הטובה ביותר בארץ.

 
אוהבת את הארץ ומאוד מרוצה. מאז אני בפנסיה, עברתי ניתוחים, והספיק לי לעבוד עם אנשים, והרגשתי  מאוד למרות כל זאת אני

 בגלל מצבי הבריאותי לא יכולתי להמשיך להתנדב.שחוקה. 
 

 כעת אני חייה, מטפלת בנכדיי, במשפחה, שומעת מוזיקה קוראת.
 שבע, לפני שהיה חבר מועצה.-ההסתדרות בבארשנים חבר מועצת העיר, חבר מועצת  7.בעלי היה 

הקים חברה עצמאית עם שותפים שעוסקת במערכות בנייה, הוא מפקח על בנייה. עבד במשרד הביטחון הרבה שנים. נוסע במקומות 
 רבים בארץ. 

 
 

האישה הראשונה נכדים. בת אחת רופאה מומחית, שאמורה לקבל תפקיד מנהלת מחלקה בשניידר, תהיה  .-יש לי שתי בנות, ו
משרה זו. הייתה העובדת הטובה ביותר בשניידר כשעבדה בדיאליזה. חתני פרופסור ראש מחלקה פנימית בבילינסון. לבל קתשת

מאוד מוצלח , עכשיו סיים שני תארים בירושלים; קוגניציה ומחשבים, תואר כפול. כנראה ילך יש לדוקטורט. 11הנכבד הגדול בן 
אביב, -ה, הייתה קצינה בצבא, מסיימת תואר ראשון באוניברסיטת תלוגבוה יפיפייהנכדה הקטנה יותר, ן. וחכם, היה בצבא במודיעי

. הוא נולד בארץ, בפקולטה לתיאטרון וכתיבה. דומה לי בכתיבה. התחתנה לפני שנתיים, בעלה קצין קבע רב סר"ן, למד דרך הצבא
 חונך בפנימייה. 

 ביה"ס עם תעודת בגרות. )אוטיסט(.נכד קטן, כרגע מתנדב בצבא, סיים 
 יפה, גבוה, חכם ובעל חוש הומור. 

מוזיקאית מוכשרת, מנצחת, זמרת מצוינת, עובדת עם תזמורות בארץ, מתמחה בתחום קונצרטים למשפחות. השתתפה  ההשנייבתי 
קיבלה פרס. עשתה עשרות בתחרות לפני שנתיים של מפעל הפיס לקונצרט הקלאסי הטוב ביותר למשפחה וזכתה במקום הראשון ו

קונצרטים בתמיכת מפעל הפיס. "שרלוק הולמס". היא התחתנה, ילדה ילד בן שנה ושמונה חודשים. בעלה מהנדס ועובד באיכילוב 
 אחראי ציוד רפואי.

 
נות שרויכשאני מסתכלת על סוף חיי, אני אמות אישה מאושרת, שניסתה בחיים את הכל, את כל מה שרציתי, ומיצתה את כל הכ

הארץ. למרות כל הבעיות שקיימות היום בארץ אני מאוד  -אדם, אהבת-שלה, ומיצתה את כל הרצונות שלה. כושר ארגון, אהבת
הצלחנו להתגבר על כל קמנו מכלום, והגענו להמון מאוד. אוהבת אותה, אני חושבת שישראל זה נס שאף מדינה לא יכולה להשוות לה. 

 הקשיים. וכל הכבוד לנו!
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