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אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
(ציוני דרך :הבית בו גדלת ,בית הספר ,חברי ילדותך; במה עסקו הוריך ,המשפחה המורחבת ,חגים ומאכלים(:
נא לכתוב בגוף ראשון
נולדתי ב 03.3.31-בעיירה באזור ביסטריצה .אבי שאול עבד בעבודה ממשלתית בתחום הרכבות .אימי רגינה ילידת  , 0011לא
עבדה ,הוריה נפטרו שלוש שנים לפני שנולדתי לכן קיבלתי את שמי על שם סבי .שם אחותי ,שנספתה בשואה באושוויץ ,היה על
שם סבתא ,לפי המנהג היהודי.
התגוררנו שם עד שהייתי בן  3בערך ואז עברנו לגור לעיר ביסטליצה ,שם אבא הפך להיות עצמאי וכך חיינו בעיר יחד עם המשפחה
מצד האבא .ב 0031 -עברנו לעיר אחרת בשם טרגו מורש .ברומניה הולכים לבית ספר בגיל  ,7התחלתי ללמוד בבית ספר הרומני
ע"ש אמינסקו וכמובן כמו כל ילד יהודי הולכים ללמוד בחדר  ,זה היה המנהג .כך היה עד .0091
נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
(גירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים במחתרת ,השתתפות
בבריחה או בהתנגדות ,האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,במי נעזרת או אולי למי עזרת):
ב 0091-הגרמנים תקפו את המזרח – צ'כוסלובקיה ,אוסטריה וכך הלאה ,ואז ההונגרים שהם היו עם הגרמנים קיבלו חזרה את החצי
הצפוני של טרנסילבניה .לצערי גם אנחנו היינו באזור הזה ,בהתחלה חשבנו שזה יהיה לטובה ,שהלימודים והתרבות יותר טובים
משהיה אצל הרומנים .כיוון ההונגרים היה אז הגרמנים ולרומנים היה כיוון יותר צרפתי .גם היום אם תסע לבודפשט אתה תראה את
וינה הקטנה ואם תסע לבוקרשט אתה תראה את פאריס הקטנה.
לצערנו ,היהודים היו בדר"כ עם ההונגרים יותר מאשר עם הרומנים ,כי בזמן מלחמת העולם הראשונה כשהאימפריה האוסטרו-
הונגרית עדיין התקיימה  -ליהודים היו הרבה זכויות ,הם תפסו מקומות חשובים בצבא ,היו גנרלים יהודים וכו'.
המלחמה התקדמה ,חצי רוסיה כבר היתה בידיהם ,בסוף  0090יצאו צווי כליאה ,גם את אבא שלי לקחו לעבודה (קראו לזה לקחת
חלק במאמץ המלחמתי) .אחרי שבועיים שלושה לקחו את כולם לאוקראינה ,הם נפגשו אז בפעם הראשונה עם הגרמנים ובמיוחד
האוקראינים .הגרמנים רק נתנו את הטון והפקודה וידוע מה הם עשו שם .אבא שלי לצערי היה שם שנתיים ,הוא שמע מאנשים,
מהכפריים ,מה היה ,איך הרגו .הם הכניסו יהודים לבתי כנסת והציתו אותם.
הוא חזר בפברואר  ,0093וכמובן שלא סיפר כדי שאנחנו הילדים לא נשמע .רק בלילות שמעתי שהוא מספר ביידיש איזה זוועות
היו .אבל לא התייחסנו ,תמיד אתה חושב שלי זה לא יקרה ,אבל זה קרה .ב 0099-יצאו החוקים ,הנומרוס קלאוזוס ,כלומר בכל
בית-ספר לא יכולים להיות יותר מ 1%-יהודים .אני הגעתי כבר לתיכון אז היה נראה כבר שכל הילדים היהודים (שהיום היא עיר
אוניברסיטאית גדולה עם  2בתי ספר גדולים) .הקהילות האלו ,היתה קהילה אחת שהם קראו לעצמם אורטודוקסים והשניים הם
משהו קרוב לרפורמי אבל בכל זאת דתיים.
יצאו הרבה חוקים כאלו ,כמו מסירת הזהב ,ענידת תלאי .למזלנו ,הקהילה היתה יותר עמידה ואמרו שאם אי אפשר ללכת לבתי ספר
אנחנו נקים תיכון .הביאו מהונגריה מורים לרוב המקצועות ופתחו בית ספר תיכון וככה המשכנו ללמוד .המצב היה לא טוב ,את אבא
לקחו לעבודות פרך .היתה לנו חנות ,אבא שלי במקצועו היה סנדלר היו  01עובדים – את כולם פיטרנו ונשארנו רק בחור אחד
שהיה מתלמד ואני .שנינו עבדנו בבית המלאכה כשנה ,תיקונים וכד' .הבחור השני היה יהודי ,בן-ציון ,שעלה אחר כך לארץ ב0097-
לקיבוץ בעמק יזראעל ,אחר כך התחתן וגר בחולון.
הגיע הוראה שצריכים להיכנס לגטו ב 0099-לפני פסח (אני לא זוכר את התאריכים המדויקים אבל זוכר לפי חגים) לשם הכניסו את
כל היהודים .הוציאו את הגויים נתנו להם דירות יותר יפות וטובות .הכניסו אותנו לשני בתי חרושת שכברלא פעלו.
שם לא היינו זמן רב ,בערך חודשיים ,ואני זוכר בדיוק שכאשר הגעתי לבירכנאו היה היום השני של חג השבועות (שם חגגנו יומיים
ולא יום אחד) .המצב היה רע ,אמרו לנו שאת היהודים לוקחים לגרמניה כדי לעבוד בחקלאות כי הגברים הגרמנים בחזית הרוסית.
היה די מתקבל על הדעת ,יש מלחמה כבר  9-1שנים אז גם אנחנו צריכים להשתתף.
כבר לא מדברים על זה שהיהודים בהונגריה היו יותר הונגרים מאשר יהודים .אמנם היו כמה חצרות של סאטמר ,אבל הם כולם
הצליחו להמנע מלהגיע לאושוויץ .קסטנר היה  011ק"מ ממני בעיר קלוג' ,אני בדיעבד מצטער שלו ידעתי והיה לי מספיק כסף גם
אני הייתי משלם  0111דולר כדי שנישאר בחיים.
היה טרנספורט וכולנו עלינו ,אפילו ברצון מבלי שצעקו או הרביצו לנו ,מידיעה שלוקחים אותנו לעבודה .כשהכניסו אותנו לרכבת,
הכניסו בצפיפות רבה ( 71-01איש) ושם התחילו להתנהג לא יפה -ההונגרים במיוחד ,הגרמנים בכלל לא היו שם .לקחו אותנו דרך

צ'כוסלובקיה ,עד לקושיצ'ה ,שם העבירו אותנו לחיילים הגרמנים .בדרך כמובן לא היה אוכל או מים ,בהרבה קרונות נפטרו אנשים,
הרבה מהזקנים והחולים ,ולא נתנו לנו להוציא אותם ,המסע עד בירקנאו לקח  3ימים ,היו גם לידות בדרך.
הגענו בבוקר ,ירדנו מהרכבות וראינו שיש שם צריפים ואנשים מסתובבים .אני זוכר שאמרתי לאבא "תסתכל אבא אנשים כאן
בפיג'מות" ,זה היה מוקדם בבוקר והם עדין לא הספיקו להתלבש ,מסתובבים בפיג'מות וכאלה בתים יפים...
אז באו הזונדרקומנדו ,כשאנחנו הגענו אלו היו פולנים שהיו עוד במצב פיזי טוב והם עשו את כל העבודה .הם הורידו את האנשים,
לקחו אותנו ימינה או שמאלה לפי החלטה של מנגלה .אח"כ נודע לי שהם אספו את כל הדברים שהבאנו ,עשו סלקציה של הבגדים
והנעלים ,וכל מה שטוב לשימוש -האליטה הגרמנים מסרה לאזרחים.
איך נשארתי בחיים והייתי רק בן  ? 03הגענו אבא ואני ,הייתי גבוה יחסית ואבא היה נמוך אז היינו כמעט באותו גובה .ד"ר מנגלה
שאל אותו בגרמנית מה המקצוע שלו ,אבא ענה לו ואמר "וזה הבן שלי" .אבא ידע טוב גרמנית ,הוא גדל בכפר עם גרמנים.
כשהעבירו אותנו ימינה וחיכינו שיתאספו אנשים ,שאלנו באידיש "מה עם הילדים?" הראו לנו את הקרמטוריום ואנחנו לא האמנו
שזה יכול להיות .בכלל בשנות ה 91-עוד לא הכרנו דבר כזה ,בעיר שלי בטח שלא היה ,רק קבורה באדמה .עברנו את
הדיסאנפיקציה ,מרחו אותנו בשרף ,קיבלנו את הבגדים לאחר שמסרנו הכל חוץ מהנעלים שלנו.
הגענו רגלית למחנה בבירקנאו ,מחנה הצוענים .F ,שם היתה הנהגת המחנה -הקאפו ,הגרמני רק נתן פקודות .הגענו לבלוק  01עם
אבא ,שם הכניסו אותנו לצריף בו  011-0111כך שלשכב לישון לא בא בחשבון ,ישנו בישיבה כשאחד נשען על השני .בית השימוש
הוא מן צריף במרחק גדול והיה באמצע המחנה ,שם גם היתה ההנהגה של הצוענים.
בצריפים הראשונים מהכניסה של המחנה גרו הצוענים עם המשפחות ,אותם לא הרגו בהתחלה ,והם היו ה"בוסים" שלנו .הצועני
נשאר צועני ,וכשהם שמעו שהם שומרים על יהודים בעלי השכלה ,הם התנהגו מתחת לכל ביקורת .למשל ,כשהביאו את האוכל
בכלים לארוחת צהרים אז הצועני קודם בא וירק פנימה .אנחנו היינו כל כך רעבים שאכלנו בכל מקרה...
היה נהוג בבוקר ובערב לבצע ספירה של האנשים .עומדים בין שני בלוקים ,חמישה בשורה ,ונספרים מול מנהל הבלוק .אם מישהו
נפטר במהלך היום הוא לא פונה אלא רק אחרי הספירה של הבוקר-בבוקר לפי הרישום הוא חותם ואחרי שנגמרה הספירה באו
לפנות אותם.
כשאנשים שמעו מה עשו עם המשפחות היו כאלה שהתקרבו לגדר והתחשמלו ,אם לא נורו ע"י השומר לפני שהגיעו לגדר .היו גם
חיילי  SSאוקראינים שירו באנשים ללא סיבה ,כמו בצייד.
אחרי כשבוע ניתנה הוראה שכל בני  21-91יצאו החוצה ,גם אבא יצא למרות שהיה כבר מבוגר יותר ולקחו אותם בטרנספורט
לעבודה .את אבא לא ראיתי מאז ועד הרבה לאחר השחרור.
מי שנשאר בבלוק  01היו הצעירים בגילי .אחד מהם נדבק במחלת סקרלטינה (שנית) .לגרמנים חשוב שיהיו אנשים בריאים שיוכלו
לעבוד ,אז מיד החליטו על הסגר והעבירו אותנו לבלוק  ,20אסרו על כניסה או יציאה .מי שחלה ,המחלה התבטאה בפריחה וחום,
עמד בצד ובערב הגיע רכב צהוב -כביכול כדי לקחת אותו לבית חולים .אחנו יודעים היום וכך חשדנו גם אז שזה היה לקרמטוריום.
לילה אחד הגרמנים החליטו להרוג את הצוענים ,הם עשו סגר ולקחו אותם עם משפחותיהם .עכשיו היו צריכים הנהגה חדשה אז
הגרמנים הגיעו ושאלו מי יודע גרמנית והיו יהודים שידעו קצת גרמנים וכאלו שידעו יידיש .ביניהם אבא של חבר שלי (מהבית)
שלא הלך יחד עם אבא שלי כי היה מבוגר במספר שנים ,הפכו אותו לפקיד .בעלי תפקיד קיבלו יותר אוכל ,אז חבר שלי היה מביא
לנו בערבים קצת יותר אוכל .היות והייתי חבר טוב של הבן שלו הוא אמר לי שכאשר ייגמר ההסגר הוא ידאג לי (הייתי בן 03
וחצי) .אחרי כמה שבועות כשהשתחררנו מההסגר ,הוא אמר לי שאני עובר אליו (לבלוק  )01ושם הוא סידר לי עבודה בצריף בו
עושים מקלחות אחת לחודש ומחטים את הבגדים בטמפרטורה גבוה כדי להיפטר מכינים.
הגעתי לשם והבוס ,הקאפו ,היה החשמלאי של כל המחנה ואני העוזר שלו .התפקיד הזה הוא שהציל את החיים שלי .כשמנגלה היה
עושה כל  9-1שבועות סלקציה נוספת כביכול לעבודה והם נשלחו למשרפות .היינו  01-02איש שעבדנו שם ואנחנו לא השתתפנו
בסלקציה .הייתי יותר מחצי שנה במחנה אז נמנענתי לפחות  9פעמים מסלקציה .הוא היה גרמני הכניס אותנו פנימה ואמר " אתה
נשאר פה ,אל תדאג".
היות והוא היה החשמלאי אז הזמינו אותו לטיפול בבעיות דרך פניה להנהגת המחנה .הגרמני מחליט ולוקח את החשמלאי למקום.
לפעמים היה מביא אותנו לכניסה לבלוק ,ואנחנו היינו נכנסים ומתקנים את החשמל.
יש דבר שלא כותבים בספרים ,הזונדרקומנדו היו במצב טוב מאוד אבל אחרי שישה חודשים היו הורגים אותם ,ידעו שזה תפקיד
לחצי שנה ולא יותר .הם היו אלו שעשו הכל כדי לפוצץ את הקרמטוריום .מאיפה השיגו את אבק השריפה? הם היו בקשר עם אלו
שיצאו לעבודה במפעלים סביב בירקנאו.
היות ומסחר תמיד קיים ,ואנשים שהגיעו לאושוויץ היו חלקם עמידים (שעונים ,דברי זהב) .אני זוכר ששעון שפהאוזן היה שווה 2
ביצים .לעשירים קראנו "קנדה" ,כי בשנות העשרים ליהודים שנסעו לקנדה באמת היו עשירים .הם היו בקשר עם כמה בעלי
תפקידים במחנה שלנו שיצאו החוצה ואלו ביצעו את המסחר .מאיפה היה להם הרכוש? הם לא מסרו אותו לגרמנים...
בתפקידי היתה לי הזדמנות להסתובב בכל המחנה ולפגוש גם אנשים מעירי וחברים .התעניינתי וידעתי ממה שכבר אמרו לי היה

ברור לי שלצערי אחותי ,אימי והסבתות לא נכנסו למחנה.
כך עבר כל הקיץ ,בסתיו המלחמה כבר התקרבה אלינו ושמענו שהרוסים הגיעו לקרקוב ,בלילות כבר שמענו יריות של תותחים.
ה גרמנים החליטו שהם מחסלים את המחנה ומעבירים אותנו למחנות עבודה .ידענו שהמצב של הגרמנים לא טוב כאשר יום אחד
יצאה הודעה ללא יהודים (אסירים וכו') ,מי שיחתום כי הוא מוכן להילחם בחזית  -ישוחרר .היו די הרבה שהסכימו ,הלבישו אותם
בבגדי  SSולא ורמאכט רגילים .ידענו שאם גרמניה מוציאה אסירים כדי להיות חיילים – מצבנו אמור להיות טוב יותר.
אבל המצב היה רע ,היה רעב קשה .עד היום אני לא מבין ,בתור רופא ,איך נשארנו בחיים למרות כמות הקלוריות שצרכנו שהיתה
הרבה מתחת למינימאלית .לי כל עוד עבדתי היתה קצת תוספת כי היינו  02איש וקיבלנו כמות מהמטבח ל .01-מה שנשאר הייתי
מכניס לצריף שלי ועוזר לאחרים.
אז נלקחנו למחנה זקסנהאוזן ליד ברלין ,זה היה סוף נובמבר-דצמבר היה קר ,כשהגענו לשם לא עשו לנו סלקציה .היות והיה לי
עבר ,אני ועוד מספר חברים מהבית תפסנו "ג'ובים" קטנים כמו שהיה לי קודם .במשך היום לא עבדנו ,יום אחד ניגשתי לאיש SS
שהיה שם והצעתי את עצמנו (היינו בערך  )0שאם יצטרך נעבוד ברצון .הוא לקח אותנו ביום למחרת ,בזמן שכולם היו בחוץ בקור
הכניסו אותנו לתוך צריף לבצע ניקיונות.
לאחר זמן קצר לקחו אותנו ברכבת למחנה בשם ליברוזה ,שם היינו אמורים לבנות שם בנין גדול .היה חורף ,הכל קפא ולא יכולנו
לעשות דבר .אבל בבוקר לקחו אותנו בכל פעם  1-0ק"מ ושם לא עשינו דבר חוץ מלהעביר אבנים ממקום למקום ,זה התיש אותנו
מאוד.
מה שכן היה שם טוב היה ההנהגה שהיתה מורכת מספרדים מהמלחמה נגד פרנקו ,הם היו קומוניסטים ,דאגו מאוד שכולם יקבלו את
מנת האוכל.
עבר זמן ,זה היה לאחר כריסמס ,הגיע הוראה לפינוי ברגל ,חשבנו שלוקחים אותנו כדי להרוג אותנו.
אז עשיתי את צעדת המוות הראשונה .היום אני יודע שהמרחק היה  001ק"מ בלבד ,אבל אנשים היו כל כך חלשים שצעדנו 01-01
ק"מ ביום .מי שלא הצליח ללכת ,התיישב על הריצפה ,נורו ע"י אנשי ה  SSשצעדו בסוף ואחרים היו מעמיסים אותם על עגלות.
שם כמעט ולא שרדתי .היה יום גשום ובינתיים קיבלנו מעילים שהתמלאו וספגו את המים מהגשמים .המעיל היה כבד והייתי חלש,
ידעתי שיש  2אפשרויות – או שאני זורק את המעיל או שאני נשאר איתו ולא מצליח יותר להמשיך .במקרה אחד מהספרדים החליף
לי את המעיל ,כנראה ממישהו שנפטר ,וכך הקל עלי.
חזרנו לזקסנהאוזן ,ואז נלקחנו למחנה גדול  -מהוטהאוזן באוסטריה .כשיצאנו משם היינו בערך  07111איש ,תוך שבועיים-שלושה
נותרנו  02111ועם השחרור נשארנו  .1111בדרך ירו ברבים .הגענו ליער מלא בבוץ ,בלילות מאות אנשים נהרגו כשנכנסו לבוץ ,
לא הצליחו להוציא את רגליהם וקפאו.
יום אחד בתחילת מאי ראינו שהשמירה הגרמנית נעלמה .היה שם מחסן של אוכל שהיה בשבילנו ,פרצו למחסן ומצאו רק מרגרינה
וקופסאות בשר .אנשים נוספים מתו מהאכילה של המרגרינה שגרמה לשלשולים.
האמריקאים הגיעו לשחרר את האזור ,זכור לי שהגיע ג'יפ שהודיע על השחרור והמשיך.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
(השחרור וחזרתך הביתה ,חייך אחרי המלחמה ,העפלה /עליה):
היינו קבוצה של  03איש ,כאשר בן דוד של אחד מחבריי שהיה במחנה עבודה דומה לזה של אבא .כשהרוסים התקרבו אותם
העבירו ליד וינה ומשם למאוטהאוזן ,הוא בן  00-00והוא היה המנהיג שלנו .הוא אמר לנו שנכון שאנחנו רעבים אבל יכול להיות
שהגרמנים חוזרים.
רצנו לתוך היער ,היה חשוך ,פתאום שמענו כלבים היינו בטוחים שזה הצבא ,נשכבנו שם ,התכסנו בעלים ונרדמנו.
בבוקר כבר פגשנו עוד חיילים אמריקאים ,היו שם חיילים יהודים שיכולנו לדבר איתם ביידיש .הלכנו לבקש מהכפריים אוכל ,לא
רצו לתת לנו לישון אפילו באסם.
אז פגשתי אחד וביידיש אמרתי לו שאין לנו איפה לישון אז הוא אמר שיש שם מקום -עניתי לו שהוא לא הסכים .ואז הוא שאל אם
נתן לנו אוכל? עניתי שלא.
הוא נכנס לשם ודיבר איתו ביידיש אז הגרמני ענה לו "גם לנו אין" ,אז הוא לקח את הרובה וירה בכל העופות בחצר ואמר לו
שעכשיו יש מה לתת.
בינתיים מצאנו שם מחסנים של הצבא הגרמני ,הסתדרנו.
כ 01 -ימים היה מותר לגנוב הכל ,יום אחד החליטו לאסוף את כל האנשים שהסתובבו ואמרו ללכת הביתה .הלכו לכיוון הבית עד

שהגענו לוולס ,הכניסו אותנו למחנה צבאי .הגיעו האמריקאים ונתנו לנו טיפול מעל ומעבר .קשה להסביר ,מאדם ששנה לא קיבל
חתיכת לחם ,נתנו לנו שוקולד ודאגו שנשמין.
בינתיים כולם כולם נדבקו בטיפוס ,מי שחלה טופל בבית חולים אמריקאי או בית חולים אוסטרי .למזלי הגעתי לבית חולים ואני לא
זוכר כמה ימים הייתי ללא הכרה .האמריקאים שמרו על סדר אבל נתנו להסתובב יחסית בחופשיות.
יום אחד ביולי-אוגוסט הגיע מישהו שהיה במחנה בדרכו לבד הביתה ,במקרה הוא היה מהעיר שלי והכרתי אותו .שאלתי אותו אם
במיקרה ראה את אבא שלי ,אז הוא ענה "כן הזקן הוא שמה ב"...
אבא שלי היה בן  91והיה בין המבוגרים מאלו שהשתחררו .הוא אמר שעולים על רכבת מסע הנוסעת למינכן ,שם כבר תמצא את
החבר'ה שלנו -כך עשיתי .בינתיים קיבלנו כבר אישורים באנגלית וברוסית ,ברחנו ולא היה קשה לעבור את הגבול .פגשתי את אבא
שלי וסיפרתי לו שאין לנו מה לחפש בבית ,אף אחד לא נשאר ,אבל הוא לא רצה להאמין.
לגבי ישראל ,יום אחד בא אדם והציע לנו לנסוע לפלסטינה במקום לחזור לבית .אבא שלי שאל אותו" ,נשאר לי בן אחד ,אם ניסע
איזה עתיד מחכה לו?" אז הוא ענה "הוא יכול להיות בקיבוץ ,או לקבל מקצוע" אבא אמר אם נשאר לי בן אחד אני לוקח אותו
הביתה כדי לראות אם אכן אף אחד לא נשאר ואדאג שילמד.
הייתי כבר בן  01ואמרתי לו שאני לא רוצה ללמוד ,רוצה להיות בעל מקצוע .חזרנו אז להונגריה 01% ,מהיהודים היו בעד
הקומוניזם .הגענו הביתה ,גנבו הכל ולא נשאר דבר .השתדלנו לחזור לחיים ,אבא מצא לאחר שנה אשה שהתחתן אתה – אמא של
חבר שלי שלא חזר.
אבא ניסה לשכנע אותי ללכת ללמוד ,אבל לא הסכמתי ואמרתי שאני רוצה להיות חרט .היה שם בית ספר ,בו היית מקבל תואר
המקביל להנדסאי .כשחזרנו היה כבר ספטמבר-אוקטובר ,ובבית ספר לא היה מקום ,רק במגמת עץ .אבא אמר שהוא לא מסכים,
מנהל בית הספר הציע להתחיל סמסטר או שניים ולאחר מכן יש כאלו שפורשים אז ניתן יהיה לעבור מגמה .הסכמתי להצעה ,שנה
למדתי במגמת נגרות בהצלחה .אבא שלי היה קשוח בעניין ואמר לי שלא אהיה נגר .הוא שלח אותי ללמוד לימודים עיוניים.
השלמתי את הלימודים תוך  3שנים במגמת מתמטיקה.
הרוסים העבירו את האוניברסיטה לרפואה מקלוז' לעיר שלנו ,ואבא החליט שזה מה שאלמד .היו לי ציונים טובים והתקבלתי,
התמודדו שם  03איש על מקום  .0סיימתי את הלימודים בהצטיינות.
כאשר הייתי בשנה השישית בסטאג' התחתנתי ,לאישתי היא למדה רוקחות ולה נשארו שנתיים .יצאתי לעבוד בעיירה במרחק 011
ק"מ מהעיר שלי.

נא ספר/י על חייך בארץ
( תחושותיך בעת עלייתך ארצה ,פעילותך הציבורית או התרבותית ,המשפחה שהקמת ,המסר שברצונך להעביר
לדורות הבאים):
עליתי ארצה בינואר  .0012כשהגעתי לא רצו לתת לנו עבודה ,עד שהוכחנו שאנחנו יודעים רפואה .הגעתי עם אשתי ,אבא ואשתו
באוניה .אמרתי שאני רופא אבל לא היתה עימי הדיפלומה.
קיבלתי צריף בקרית מוצקין ,לא של אקדמאים ,של האקדמאים היה בקריית חיים – יותר יפה יותר מסודר ומרוהט .הלכתי שבוע
בלבד לאולפן ,הייתי צריך לפרנס את המשפחה .התחלתי לעבוד בצפת במשך שלושה חודשים ואז מצאתי עבודה בבית חולים
עפולה .שם עבדתי במחלקת ילדים במשך שנתיים ובינתיים בערבים הלכתי לאולפן כדי ללמוד עברית.
אז קיבלתי צו להתייצב בתל השומר לשירות ,ברומניה כבר הייתי קצין .הגעתי לתל השומר שם פגשתי רב סרן ששאל אם זה נכון
שעבדתי ואני מתמצא גם ברפואה כללית .הוא הציע לי לעבוד בספר ,לא במדים ,ואני הסכמתי .לא ידעתי מה זה ספר ,חשבתי שזה
כפר.
הגעתי לטבריה ,המליצו לי לגור בקיבוץ ,אישתי כבר עבדה בקופת חולים בחיפה .אמרו לי שהעבודה שלי תהיה מהכנרת עד קיבוץ
גדות ,זה היה במשותף עם קופת החולים .משכורתי בצבא היתה  271לירות ,אבל בתל השומר הוא אמר לי שקיים הסכם ג'נטלמני
שאם אמשיך לעבוד (מעבר לשנה לה אני מחויב) בקופת החולים אקבל השלמה רטרואקטיבית של שכר על השנה שעבדתי .לא
הבנתי אז במה מדובר.
בהמשך הציעו לי לקבל מטופלים גם בחצור בתור רופא ילדים במשרה מלאה בתור אזרח .גרתי בכפר הנשיא .לבסוף באמת קיבלתי
את הכסף מקופת החולים 07111 -לירות ,בעזרתם קניתי את הדירה הראשונה שלי .חזרתי לבית החולים ,אבל החלטתי לא
להמשיך .עבדתי בהחלפות מספר חודשים בכל אזור חיפה עד אשר פתחתי מרפאה ולאורך כל השנים עבדתי בה בקריית חיים.

לאורך השנים אני נוסע למשלחות לבירקנאו יחד עם תיכונים וצה"ל .לפני  1שנים הייתי עם התיכון של קריית חיים (מצביעה על
תמונות שעל הקיר) ,ולפני שנתיים הייתי יחד עם הטכני והיה מוצלח עוד יותר .השנה פנו אליי אם אני מוכן לסוע שוב והסכמתי .גם
בצבא אני מרצה על אושוויץ במקומות שונים.

** יצחק סיפר גם כי היה בין הנוסעים בטיסה שנחטפה לאנטבה .במסגרת השיחה יצחק גם הציג במשרדו מגני הוקרה צה"ליים
מיחידות שונות ,תמונות ואלבומי מזכרת יחד עם משלחות מבתי ספר.

את השאלון המלא נא לשלוח למשרד לאזרחים ותיקים בדוא"לLedorot@pmo.gov.il :
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