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 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה  
 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: (
 

ציונית. המשפחה הייתה מבוססת מבחינה כלכלית, אבי עבד  משפחה לברומניה   בעיר דורוכוי 1933לספטמבר   22-לדתי ב נו
ואח אחד שגר כאן בבאר שבע, אני הקטן.   ) ז"ל(כסנדלר, אימי הייתי עקרת בית. גדלנו במשפחה ארבעה ילדים, שתי אחיות  

הודים שגרו  היו כמה אלפים י תושבי העיר מבחינה חברתית העיר דורוכוי הייתה עיר עם גוון יהודי, מתוך כמה עשרות אלפי
יהודי וקשרי עזרה  ה ספר ה בית הייתה התארגנות קהילתית מובהקת. הדבר התבטא ב. בקרב הקהילה היהודית, מסוים באזור 
לקחה חלק    אימיגם  .  היו המקום המרכזי בו התרחשו פעילויות קהילתיות  שוניםבין אנשי הקהילה, בתי הכנסת ה הדדית 

יגוד, ריהוט או כל דבר שהיה צריך כדי לעזור  אוכל, ב  בכך שהייתה מארגנת להםבפעילויות אלה, היא עזרה לאנשים נזקקים, 
 ואני כנראה למדתי ממנה. לאנשים, 

 התחלתי ללמוד בבית ספר היסודי היהודי בגיל שש או שבע. 
  י או כינוי  אנטישמיות  עאירו ל במינימום, לא קיים לי זיכרון אישי של בולטת ברומניה, היא הייתה קיימת אב אנטישמיות לא הייתה 

   .בשל היותי יהודי   גנאי
 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 

במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב(גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 
 ):בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרתהאנשים שהיו  ,או בהתנגדות בריחהב
 
  . שבאוקראינה   טרנסיסדרהקזצ'ובקה שהיה באזור  גרתי בגטו    11עד גיל    8, ולמעשה מגיל  8גירשו אותנו, הייתי בן    1941-ב

של גרמניה במלחמת העולם השנייה. על אף שלגרמנים היתה שליטה על רומניה בין הגרמנים לרומנים  שותפה    רומניה הייתה
שליטת  צד השני של הבוק היה בשליטה של הצבא הרומני וה  ההייתבאוקראינה,    ששכןהבוק,  נהר    עד    חולקו אזורי שליטה. 

יהודים   לוקחיםרצחו, ראיתי את זה מרחוק איך הם   הגרמנים  -מהגרמנים  התנהגו קצת יותר באנושיות הצבא הגרמני. הרומנים
 והורגים אותם בירייה.  

  30קור, היה מינוס  , לא שרדו. המוות היה כתוצאה של  70%אנחנו כאמור היינו בגטו, אך גם בגטו מרבית האנשים לא שרדו, כ
י חמישים איש על הרצפה, וכל  מעלות, ממחלות ומרעב. לשמחתי כל המשפחה שלי שרדה. היינו ישנים על הרצפה בגטו, אול 

בוקר היו עוברים עם עגלה לאסוף את המתים. כל יום הייתי רואה פחות אנשים בחדר שלי. זה הדבר המחריד ביותר שאדם  
יכול להעלות על הדעת, וזה קרה לי. הייתי עם המשפחה שלי בחדר, ישנו אחד ליד השני, שישה נפשות ובהמשך היו משפחות  

, זכור  , כולם יחדים שהכרנו מעירנו, דורוכוי. הגטו היה ממוקם באזור כפרי, ועבדנו שם בעבודות חקלאיות אחרות, יהודים אחר 
 אכלנו הרבה תפוח אדמה.  ש  לי

יהודים  האדום התקרב לאזור גרמניה הרומנים הבינו שצריך לפנות את החיילים שלהם וכך יצא שהם גם פינו את ה  כשהצבא
 ולמעשה שוחררנו.   , דורוכוי , יצא שחזרנו לרומניה לעיר שלנו בגטו, וככהשהיו באזור, כמונו 

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

 
בדורוכוי  לנו.  הושב  וביתנו  לדורוכוי  חזרנו  מלא,  בהרכב  להיות  שמחים  מהגטו,  ששוחררנו  אלינו    אחרי  הרומנים  של  היחס 

, המשטר כאמור לא היה דתי  1945-בגלל המשטר הקומוניסטי שהושלט על ידי ברית המועצות מ  אולי   כיהודים השתפר מאוד 
כשווים היהודים התקבלו  נוצרים, בבית ספר    השתלבתי  .ולכן  טובים,    שבו למדו  לנו קשרים  היו  נוצרים רבים,  לי חברים  והיו 

 ניגנתי בתזמורת בית הספר ואפילו בשנה הראשונה או השנייה כבר נבחרתי להיות ראש מועצת התלמידים.  
ה לבחירת  הייתה לי זכות גדולה שם, הייתי יושב בישיבות הפדגוגיות, בהן חילקו מלגות לתלמידים ויכולתי להשתתף בהצבע 

באותן שנות תיכון גם הייתי בתנועת הנוער השומר הצעיר    התלמידים שיקבלו את המלגות וזאת הייתה על אף היותי תלמיד.
   בדורוכוי.

   .סיימתי את לימודי בתיכון, כולל תעודת בגרות   1951-ב
 

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

 ):לדורות הבאים
 

ומשום שהמשטר הקומוניסטי לא נתן לכולם לעלות יחד אנחנו עלינו אחריה כשסיימתי את    1948-ב עלתה לארץ    אחותי הגדולה 
המשפחה תעלה  ואחותי השנייה עלתה מעט אחרינו והאח היה האחרון שעלה. השאיפה הייתה שכל    1951-לימודי התיכון ב

 לישראל, רק לא בבאת אחת. 



 

שם נתנו לנו שש לירות כדי להגיע לאחותי שגרה ביפו. ביפו גרו עולים רבים    עלינו עם אוניה בשם טרנסילבניה לנמל חיפה.
לעולים חדשים.   וחצי במנשייה, אלו היו בתים של ערבים שנתנו  קיבלה דירת עמידר של חדר  ורומניה. המשפחה  מבולגריה 

ועיים בחודש, הסידור הזה היה  , שב עבדתי בנמל יפו כסבל תחילה . , שכן לא היו שמות לרחובות280, מנשייה 280הבית נקרא 
לעבוד. ליותר אנשים  במשך שלושה חודשים    בוץ הכפר הגלעדי.אחרי מספר חודשים, התחלתי ללמוד עברית בקי   כדי לתת 

יום למדתי  יום עבד  גרתי בקיבוץ, חצי  שכן היה צורך    21. לצבא התגייסתי רק בגיל  בעבודה חקלאית בקיבוץ   תיעברית וחצי 
ורק אח יחידת  שאלמד עברית  למודיעין,  אתגייס. התגייסתי  כך  אחד    .במשך 8200ר  מורס שהיה  אלחוט  למדתי  שנה שלמה 

, מלחמת לבנון השנייה, כסדיר  1982עד    1956-שרתתי בכל המלחמות מהקורסים הארוכים בצה"ל בזמנו ואחר כך שובצתי.  
כיפור הייתה הקשה ביותר, עשיתי מילואים חצי    מלחמת יוםומילואים. הייתי בכל הפיקודים, צפון דרום ומרכז וביחידות שדה.  

 ומבצעים למיניהם.   התנכלויות שנה ברציפות, היו 
התחתנו בבית קפה "ערבה" בעיר העתיקה של באר    1957-בילידת עירק.  שבעית"  -, שהייתה "באר 23בגיל  הכרתי  את אשתי  

שבע   שבע  בבאר  חיי  אני  היום  ועד  היו    . ומאז  לא  השנים  ברחוב  באותם  אותנו  פוגשים  כשהיו  העדות,  בין  תערובת  נישואי 
 הסתכלו עלינו מוזר.  

   . ועכשיו יש לי שמונה נכדים ושישה נינים נולדו לנו שלושה ילדים, תאומות ובן 
שנתיים למדתי רוקחות באוניברסיטה העברית בירושלים ושנה אחת בטכניון בחיפה, למדתי הנדסה כימית, כתוצאה מהשילוב  

 תי את התואר הנדסאי כימיה. עבדתי ארבע שנים בחברת פוספטים באורון, מעבדות מחקר.  הזה קבל
 לאחר מכן, ארבע שנים בכור בדימונה, שם עבדתי כמדריך ראשי להכשרת עובדי מעבדה.  

בכור, העבודה  במשך    לאחר  מעבדות    17הייתי  כמרכז  שנים  ועשר  שבע  בבאר  א'  מקיף  הספר  בבית  מעבדות  מרכז  שנה 
 ף ו' בבאר שבע למעשה עד לפרישה לגמלאות.  במקי

מעב  עובדי  תלמידים,  מאות  והכשרתי  היה  דות  המלח  ים  מפעלי  מנכ"ל  לדוגמא  בכירים  לתפקידים  שהגיעו  תלמידים  לי  יש 
עם תלמידי, עם ההורים שלהם, שכן הייתי גם    מצויןשמרתי על קשר    תלמיד שלי ואפילו יש לי כבר תלמידים שיוצאים לפנסיה. 

משפחה גדולה יצרנו, תלמידים, הורים ואני. בקיץ הייתי עוזר לתלמידי למצוא עבודה במעבדות שונות באזור,    –ך כיתה  מחנ
וכולי. כמו כן, כל שנה הייתי מוזמן לשש עד שמונה חתונות בחודשי הקיץ של   בים המלח, במכתשים, מפעלי תעשייה כימית 

   ., את חלקם אני שידכתי תלמידים שלי שהתחתנו
הסיסמא שלי  .  אני ממשיך להתנדב ביד לבנים, התנדבות שהחלה לפני ארבעים שנה ונמשכת עד היום  אז הפרישה לגמלאותמ

 בכך שאנו מתנדבים אנו תורמים ליצור חברה טובה יותר, צודקת יותר, ערכית יותר.  בנושא ההתנדבות אומרת: 
מ ירוקה,  שבע  לבאר  העמותה  ראש  יושב  אני  כן,  מזה  1999-כמו  אותי    1999-בשנה.    18,  הזמין  טרנר  יעקב  העיר,  ראש 

להיות ראש העמותה. זאת מכיוון שב וביקש ממני  לאיכות הסביבה, שהוא  קבלתי מגן    1997-לישיבת הנהלת העירייה  השר 
 בבאר שבע שקיבל את הפרס הזה קבלתי את המינוי.    פרס ארצי על טיפוח חינוך סביבתי ומאחר ואני היחיד

במהלך השנים, עשינו מהפכה סביבתית, היום באר שבע נחשבת לאחת הערים החשובות בעולם. פיתוח סביבתי וקיימות הם  
 מנושאי הדגל של העמותה.  

ויזמות עסקית. ואכן,  המסר שלי לדו יזמות חינוכית  יזמות חברתית,  יעסקו בשלושה דברים,  במשך  רות הבאים הוא שאנשים 
 וימשיך להתפתח. אלה של יזמות וזהו גם הכיוון שאליו העולם צועד ארבעים שנה עסקתי בשלושה סוגים 

ליזמות חברתית,   שדוגמא  גב אנחנו בבאר שבע  פעם בשנה  היא  יומולדת  ל ועושים  שיזמתי  80בני  רות  יוזמה  זוהי  אלי  .  עם 
גדול, ישנה ארוחה מפוארת כל    ם , כל שנה עושים יומולדת באולם אירועישנה  12לוף, עכשיו חבר כנסת. היוזמה רצה כבר  א אל

 .  אדם מקבל מתנה, וישנם אורחים רבים ביניהם ראש העיר
שבע   בבאר  הראשון  הקהילתי  הספר  בית  את  הקמתי  החינוכי,  בארץ,בנושא  גם  "אוריין".   וכנראה  הספר  על    בית  עבדנו 

  והמורים   התלמידים, ההורים   העברנו אתה לבית הספר.  הפרויקט במשך חמש שנים כאשר המטרה הייתה שילוב בין הקהיל
 כל מערכת החינוך בארץ היא קהילתית.  כמעט היום . בנושא  שונים ם אירועיוהשתלמויות 

בקניון ימכרו עבודותיהם של  קמת קניון חברתי בעיר העתיקה בבאר שבע.  ה   . יזמתיהעסקית   היזמות השלישית, היא היזמות
ו. עבודות כגון,  ארגונים לאנשים עם מוגבלויות  15-אנשים מ  ועוד  כל אלה ימכרו בקניון החברתי  עבודות עץ, מקרמה, ציורים 

 ו לאנשים בעלי מוגבלויות פרנסה.  ויספק
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 * 8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 
 נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר. 

 ראיון. או להעבירו סרוק בדוא"ל בצמוד ל 02-5605034: יש לשלוח את הנספח בפקס 
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