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 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 
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 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

 
הייתה בבית. אמא לא  אמאנולדתי שלוש שנים לפני תחילת המלחמה לכן אני לא זוכרת כל כך את ההתחלה. אני כן זוכרת ש

עבדה ולא הייתה בעלת מקצוע. היא עבדה מגיל צעיר בעבודות מזדמנות. אבא עבד בתור סבל כי זו הייתה העבודה היחידה 

 הפרנסה הייתה בדוחק.שהצליח לעבוד בה. אבא בעיקרון היה נגר אך לא התאפשר לא לעסוק בזה. 

 

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

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

 
החלו פרעות ברומניה, כלומר עלה לשלטון לכמה חודשים "החולצות בשחורות". אלו היו פשיסטים ש"טיפלו"  7391בשנת 

שלא היו בדעותיהם. מי שמעניין אותנו זה היהודים. הסיפורים שאני מכירה הם  םפוליטיקאיביהודים, וגם בלא יהודים. הם הרגו 

לא מהעיר שלי. אחד מהסיפורים שאני מכירה הוא מהעיר יאש. ביאש לקחו יהודים. חלק מהם שחטו אותם בבית מטבחיים 

רכבות, רכבות של  ותלו אותם איך שתולים עוף בשחיטה. עם הרגליים למעלה והראש למטה. חלק מהם לקחו אותם עם

בהמות. שמו אותם ברכבות הסגורות בלי מים ובלי כלום וטיילו איתם הלוך ושוב בתוך רומניה עד שנשאר קומץ קטן מהם. זה 

היה ההתחלה. הפשיסטים לא היו בשלטון הרבה זמן ונפלו. לשלטון הגיע בנאדם לא יותר מתון, אלא יותר חכם. קוראים לו 

 רצה להיות חבר של היטלר. הוא רצה לקבל כבוד מהיטלר אז תאר לעצמך איזה בנאדם הוא היה.(. הוא 7397אנתונסיטיו )

 

באותה תקופה לא היה עיתונות טובה ומיעוט הוא זה שראה טלויזיה או רדיו אבל ידענו מי זה היטלר לפי "התורה שבעל פה".  

הוא התחיל להתנהג עם היהודים קצת אחרת. היטלר לא נתן לו את מה שהוא רצה ואז המלך אמר "לא מאהבת מרדכי". 

הגרמנים נכנסו לבריה"מ והצבא הרומני הלך איתם. הגרמנים נכנסו לרומניה כדי להגיע לברהי"מ ושם עשו את  97בשנת 

המלחמות הידועות שלהם. ברומניה היו הגרמנים גם, הם לא היו הרבה א היה מספיק כדי להרגיש אותם. הם הכניסו לתוקף 

הצהוב ועוד כמה חוקים: אסור להסתובב בחוץ בשעות החשיכה, אסור ללכת לשוק לפני עשר )כדי שהדברים  את הטלאי

הטובים ישארו לרומנים(, בכל מקום אם ראו יהודי היו מגיבים ומקללים. היינו צריכים לחכות במאפיות אם יישאר לחם אחרי 

 ונה. אנחנו גרנו בשכונה שלא היו שם הרבה יהודים.עשר, אחרי שכולם קנו. אם יש אתה קונה אם אין אז אתה לא ק

 

אמא אני  ,את הגברים ושלחו אותם למחנות עבודה ברומניה. אצלנו בבית היינו גרים אבא , לקחו97-94בזמן המלחמה בשנת  

ית ודוד שלי לאון)אח של אבא(. הוא היה רווק. לא היו לי עוד אחים בגלל שהתחילה המלחמה. לקחו את אבא רחוק מהב

למחנה עבודה, ואת דוד שלי לקחו אותו יותר קרוב. בתחילה ריכזו אותם בבית כנסת גדול ואז חילקו אותם למחנות. את אבא 

לא ראינו ארבע שנים. לא ידענו מה קורה ומה יש. את הדוד ראינו יותר כי הוא היה יותר קרוב, והוא היה נותן שוחד לחיילים 

בא ליום אחד, הולך לעבודה מביא לאמא קצת כסף וחוזר. ברגע שהמלך לקח את היהודים שהיו שומרים עליו ומידי פעם היה 

לעבודות, ולא בדיוק עבודות פקידות אלא עבודות בכבישים, עבודות פיזיות. אבל חשוב להגיד שזו הייתה עבודה ולא מחנה של 

 ת היו קשות בשמש וממש התישו את הגברים. מוות. העבודה הייתה כמובן לא בתשלום ולא באוכל אנושי. בלחם ומים. העבודו

 

המלך עשה את זה כדי להראות להיטלר שגם הוא יכול להתאכזר ליהודים. הוא אמר להיטלר שבגלל שהוא נתן לצבא את כלל 

ת הגברים הוא צריך את היהודים שיעבדו ברומניה. זה היה המזל של יהודי רומניה, "חצי רע". כל מי שהיה בריא והיה לו גם קצ

מזל חזר הביתה. חלק מתו מרעב, מעבודה, ממחלות, זה ממש היה ההפך מבית מלון. אני הייתי ילדה קטנה. אמא הייתה 

צריכה לעבוד כדי שנוכל להתקיים. בעיר שלנו הייתה קהילה גדולה מאוד ועשירה של יהודים. וכסף בזמן הזה קנה לעיתים 

רומנים שיהיו שותפים בחנות, בכך הם רשמו את החנות על שם הרומנים קרובות את החירות שלך. בעלי חנויות רבים לקחו 

כדי שיהיה אפשר להמשיך למכור. חשוב להגיד שליהודים היה אסור להחזיק בחנויות. אמא שלי התחילה לעבוד אצל סוחר 

סור ליהודים יהודי. אשתו של הסוחר הייתה רגילה שתהיה לה אישה בבית שתעשה את כל העבודות בבית, ועכשיו היה א



 

להחזיק עובדי משק בית שהם ממוצא רומני. ברחוב הלכנו עם תלאי צהוב. אם לא הלכנו עם טלאי צהוב היו עוצרים אותנו. היה 

לנו אסור ללכת בלבוש לבן או לבוש אדום. הם חשבו שהסימנים האלה מסמנים למטוסים את המיקום שלנו. התחלתי ללכת לגן 

 ודים כי במקום אחר לא קיבלו אותי. בגיל חמש. הגן הוא גן של יה

 

רוב הילדים בגן היו משלמים, וחלק שלא יכלו לשלם היו נכנסים לגן גם. הקהילה של העיר שלנו החזיקה הרבה דבירם. היא 

החזיקה את בית הספר אורט, גן, תיכון, בית חולים יהודי עם רופאים יהודים מכל המקצועות. זו הייתה קהילה גדולה. הקהילה 

אגה לחלק מהאנשים שלא היה ביכולתם לקבל את השירותים. אני הייתי בין אלו שלא היה להם כסף אך הצלחתי להיכנס לגן. ד

המלחמה הייתה קשה. בכל מקום ראו לך "גיד". ג'יד זה יהודי. האמת היא שזו אינה קללה אך הצורה שזרקו לנו את המילה 

שות כלום. אמא עבדה קשה. אומנם עבדה אצל יהודים אך הם לא היו היית קללה. הרגשת כמו כלב קשור שלא יכולת לע

נותנים משכורת גבוהה. לא היה לך מקום. היו מסתכלים עלייך בעיניים גדולות שהיית רוצה לברוח ולהיעלם באיזה חור. בעיר 

את המפעל למפעל היה מפעל לרשתות לדייגים. בגלל שזה היה בית חרושת של יהודים, בתקופת המלחמה הפכו הגרמנים 

גלגלים למטוסים. כשהיינו חוזרות הביתה, היינו עוברות ברחוב ליד בית החרושת, הגרמנים היו מאירים עלינו עם פרוזקטור 

ומשחררים עלינו את הכלבים. זה ממש לא נעים וילד נשאר עם טראומה לכל דבר. שאתה  הולך בדרכך ואתה מקבל את האור 

 אבים גדולים. זו הייתה טראומה גדולה. הזה בעיניים והכלבים שהיו ז

 

כנראה שהאמריקאים היו יותר קרובים אלינו זה מה שחשבנו. האמריקאים התחילו להפציץ את רומניה, ובוודאי  99בשנת 

שהמטוס לא מתכנן את המקומות שמפוצצים. משום שהיה את הבית חרושת של הגרמנים בעיר שלנו, הינו מטרה של 

אחר כך הרוסים התחילו להגיע. הרוסים התחילו להפציץ. אנחנו היינו בלי חדר בטחון אז חפרנו תעלה כל פעם.  םהאמריקאי

נמוכה שבקושי יכולנו לעמוד בה. זה היה המיגון שלנו. רוב ההפגזות היו בלילה, ולפני ההפגזה הם זרקו תאורה לשמיים והאירו 

. הייתי פוחדת לצאת בלילה. הייתי מסתכלת קודם לשמיים את השמיים באדום. נשארתי טראומה המון שנים אחרי המלחמה

מלך רומניה הרגיש שהגרמנים מפסידים. המלך החליט שהצבא הרומני מתפרק מהצבא  99שאין תאורה אדומה. באוגוסט 

 הגרמני ועובד לצבא של הרוסים.

 

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

 

 
מלך רומניה הרגיש שהגרמנים מפסידים. המלך החליט שהצבא הרומני מתפרק מהצבא הגרמני ועובד לצבא של  99באוגוסט 

הרוסים. מי שנשאר מהיהודים חזר הביתה. דוד שלי חזר בריא. אבא שלי חזר הביתה חולה בקיבה וסבל רבות במחנות 

ת את הרגע שבו ראיתי אותו. אני לא הכרתי אותו כי הוא הלך כאדם צעיר, זקוף עם שרירים ובריא, העבודה. אני זוכר

התחלתי ללמוד בבית ספר יהודי גם כן  99וכשראיתי אותו אחרי המלחמה הוא היה ממש רזה, כפוף, עם כאבים רבים. בשנת 

 אחת מאלו שאין להם בין כאלו שיש להם. 

 

ה לעבוד אצל מישהי שהיא הייתה בעלת הבית ספר. מהלך זה עזר לי להיכנס לבית הספר אמא החליפה בעל בית ותחיל

"שמירר". למדתי בבית ספר יהודי כחמש עשרה שנים, עד שהקומוניסטים החליטו שלא קיים יותר בית ספר יהודי אלא החלוקה 

חרי המלחמה היו שנתיים קשות מאוד של תהיה לפי אזורי מגורים. מה שנשאר אחרי המלחמה היה תוהו ובוהו ורק הריסות. א

בצורת. ואם במלחמה היה לך כסף ואיזה שכן טוב היית נותן לו והוא היה מביא לך איזה לחם, אז אחרי המלחמה גם עם כסף 

 לא היה לך מה לקנות.

 

ליגה". אמא הכינה היינו קונים קילו קמח תירס, בסכום שיכולת לחיות ממנו שבוע ימים. מהקמח תירס הזה אמא לא עשתה "ממ

דייסה מהקמח כמו של תינוקות )בגלל החוסר סמיכות( שיספיק לנו ליומיים. זה מה שאכלנו. זה היה המלחמה שאחרי 

 המלחמה. זה השפיע על כלל העם ולא רק על היהודים. הרוסים לקחו לנו הכל. רוקנו את כל המדינה והשאירו אותנו בלי כלום.

עלו לשלטון ואז  הקומוניסטים הקומוניסטים. הרוסים לא יצאו מרומניה אפילו שהמלחמה נגמרה.נעשו בחירות ועלו  91בשנת 

 . 71נעלם לנו חופש הדיבור, חופש התנועה. אני הייתי כבר בת 

 



 

בבית ספר יסודי למדתי בבית הספר היהודי. למדנו חמישה ימים בשבוע. למדנו כמו כולם וגם למדנו היסטוריה יהודית ועיברית. 

, אם הגרמנים שרפו את השרפים בליל הבדולח, אז הרוסים העלימו את כל הספרים שלא היו םהקומוניסטיכשיו כשהגיעו ע

לטעמם והכניסו את הספרות שלהם. בבית ספר חייבו לקרוא אותנו את הספרים שלהם. התחלנו ללמוד בבית ספר רוסית ואת 

 ההיסטוריה של המפלגה. 

 

ר, עברתי מהבית ספר היהודי לבית ספר כללי. הפסקתי ללמוד עברית. בשנה האחרונה של אחרי המלחמה סיימתי בית ספ

אחת מהחברות שלי עלתה לישראל. חברה שלי הייתה בת תערובת )בנישואי  7391בשנת  הבית ספר יהודי למדתי אידיש. 

 ר לה והיא יצאה מישראל.מישהו עז 91תערובת(. אבא שלה היה רומני והיה טייס במלחמה. הוא נפל במלחמה. בשנת 

לאמא שלי הייתה הזדמנות לעלות לישראל. היא הכירה מישהו שהציע לה  93לא ידענו כל כך הרבה על ישראל. בעקרון בשנת 

באותה תקופה כי  יםפיקטיבילהתחתן איתו ואז תוכל לעלות לארץ, אך אמא החליטה שהיא לא רוצה. היו הרבה נישואים 

 כניסה והם יכלו לעלות עם כמה נשים שרצו. הגברים היו צריכים אשרות

 

בבית ספר למדנו מעט מאוד על ישראל, יכול להיות שאני לא זוכרת אבל לא למדנו על המצב בישראל. החברה שלי כתבה לנו 

 מישראל. היא הייתה ליד תל אביב וזיכרון שאני זוכרת זה שהיא כתבה שבלילה היא הייתה שומעת את התנים בארץ.

לא היה כבר שום דבר יהודי. זה היה תיכון עיוני ובית ספר לכולם. בתיכון לא היו לנו מחברות ובשיעורים המורים פשוט בתיכון 

היה ברור לנו  הכתיבו לנו כי לא היו גם ספרים. אני זוכרת איך לקחתי הרבה דפים ותפרתי אותם כדי שתהיה לי מחברת.

יותר טוב וליהודים עוד יותר. בהתחלה האנגלים לא נתנו להיכנס לארץ ואחרי שנעלה לארץ ישראל. היו ברור שלא הולך להיות 

 זה הרומנים לא אישרו לנו לצאת.

 

מקומות. עשו מבחני כניסה  11בסוף התיכון רציתי ללמוד בטכניון שברומניה. רציתי ללמוד חשמל. היו המון מתמודדים והיו רק 

החלטתי ללמוד מקצוע ולמדתי הנהלת חשבונות  ן והיה לי מאוד קשה. אך לא הצלחתי לעבור אותו. חזרתי הביתה בדיכאו

את החתונה הינו עורכים בשני חלקים. קודם התחתנתי עם סמי מאייר. הכרנו דרך חברים משותפים.  41בגיל  ועבדתי בבנק.

ינה בירוקרטית עשינו כל היינו צריכים לעשות חתונה אזרחית כדי שנוכל להשכיר דירה או לקנות דירה. אחרי שהתחתנו מבח

 .7331חופה וקידושין בפורים 

 

אנשים קרובים. היינו צריכים  91נסת של הקהילה. אחרי החופה עשינו מסיבה אצלי בבית עם כאת החופה עשינו בבית ה 

היו  במשך כמה חודשים לאסוף מצרכים שלא היו מובנים מאליו כמו חמאה, שמן, קמח... לא היו מביאים צ'קים באותה תקופה.

מביאים מתנות מי שיכל. חודש לפני החתונה אבא שלי נפל ושבר את האגן. הוא היה במשך שלושה חודשים בבית חולים 

בבוקרשט. לא יכולנו כבר לדחות את החתונה אז הדוד שלי הכניס אותי לחופה. זה הכל המשך למלחמה. הוא היה חולה וחלש 

שבה אבא נפטר. פחדתי להביא אותו לארץ משום שהוא היה ממש  17מהמלחמה. המלחמה לא נגמרה בשבילי עד שנת 

הגשנו בקשות לעלות לארץ. זה אחרי שבני משה, נולד  7331לארץ. בשנת  קיבלנו סופסוף אישור לעליה 11 -בשנות ה חולה.

 משהו שהיה מובן מאליו.

 

 

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

 (:לדורות הבאים
 

 
בסוף אוקטובר נחתנו בארץ ישראל. הפקיד שקיבל אותנו לא ידע שום שפה שיכולנו לתקשר איתו. ציפינו שידע  7311בשנת 

בשדה התעופה ואז למחרת אמרו לנו שיקחו אותנו לעיר  לפחות אידיש או גרמנית אך זה לא קרה. שמו אותנו לישון בהאנגר

ממש קרובה. האוטובוס עצר בבית שאן והכניסו אותנו לשיכון חדש אך בלי חשמל. אמרו לנו שהשלושה חודשים הראשונים יהיו 

תי לעבוד יצאתי לעבוד והתחל 11-בחינם ואז נצטרך לשלם. בעלי התחיל לעבוד בעבודות חשמל ואני לא עבדתי. רק בשנות ה

בבנק בבית שאן. היום יש לי בן אחד, בת אחת, ושלושה נכדים. בני הבכור הוא משה, נשוי עם שני ילדים וגר בראשל"צ. בתי, 

רחל, גרה בבית שאן ואם לשניים. חשוב לי מאוד שכולם ילכו ללמוד לימודים גבוהים כדי שיהיו משכילים. חשוב לי להעביר את 



 

 תמיד לאוכלוסיה המבוגרת בארץ כי זה לא פשוט לממן את כל העלויות של הזיקנה. המסר שאנחנו חייבים לדאוג
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