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 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                          
 המקום להקלדה אינו מוגבל 

 
 
 

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

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

נראה נוצרי ולא יהודי וזה כנראה הציל את חייו והוא  אבא שלי הוא יליד גרמניה. לאחר תחילת המלחמה הוא ברח לרומניה, הוא היה 
הצליח לברוח לאחר שהתחילו להיות שמועות שאת כל היהודים מעבירים לתאי גזים ומשם הם לא חוזרים. אימא שלי ממוצא רוסי,  

התקף לב ואחריו  הוא קיבלת    33. מרוב מתח ולחץ שבו הוא היה שרוי בגיל  אבל היא נולדה ברומניה. שם אבא פגש את אימא שלי
ו. היא הסכימה, על אף שהיא הייתה  הוא הודיע לאימא שלי שהוא התאהב בה ושאם היא רוצה שהוא יחיה, היא צריכה להתחתן את

 נשואה ליהודי גרמני שנלקח לאושוויץ, כי שמו הופיע ברשימה של הנופלים (הנרצחים).  
יהודים נשמר בסוד, כי גם הרומנים הנוצרים אם היה נודע להם על מישהו  בכל מהלך המלחמה הוריי הסתתרו מהנאצים ועצם היותם  

הרבה    יהודי, היו מיד מלשינים נאצים. גם אימא שלי הייתה אישה מאוד יפה, בלונדינית עם עיניים בהירות ולא הייתה דומה ליהודייה.
 אוד חכמה וניצלה מזה.פעמים תפסו אותה, אבל היא ידעה טוב מאוד גרמנית מבעלה הראשון והיא הייתה מ

אבא שלי כל הזמן היה בורח ממקום למקום ואימא שלי היא זאת שהייתה מביאה הביתה קצת נקניק או סבון. "הביתה" הכוונה למקום 
 המחבוא שבוא היו נפגשים לפעמים. היא זאת שהצליחה לפרנס את המשפחה בזמן המלחמה.

בגלל שבית זונות זה דבר מאוד פורח   דת כתופרת חלוקים בבית זונות בבוקרשטעל מנת להתפרנס בזמן המלחמה אימא שלי הייתה עוב
אימא שלי לא הייתה בזמן של מלחמה. לבית הזונות היו באים חיילים נאצים והיו משאירים שם המון כספים, משקאות, שוקולדים וכו'.  

 וכל, סבון.מקבלת כסף, אבל הייתה מקבלת מהזונות תמורת חלוק סקסי שהייתה תופרת להן א
אני נולדתי חודשיים לפני סוף המלחמה. כששאלתי את אימא שלי אחר כך איך בכלל הם חשבו להביא ילד לעולם במצב כזה, היא 
סיפרה לי שאז הם לא ידעו מה זה אמצעי מניעה, לא היו גלולות או קונדומים, והדבר היחידי שנותן לך קצת הנאה במלחמה זה שוקולד 

ליהנות ממה שאפשר כי יכול להיות שבעוד חמש דקות המצב ישתנה והם ימותו. חשבתי על זה הרבה למה ההורים    וסקס. אנשים מנסים 
ילדו אותי לסבל כזה, הייתי חולה כל החיים שלי. אבל הבנתי שאי אפשר לשפוט אותם, זה היה דור אחר ואני לא יכולה לדעת מה הם 

 הרגישו אז במלחמה. 
 ו אימא שלי הייתה מסתתרת בזמן המלחמה.אני נולדתי בתוך המחבוא שב

 לאבא שלי היה חבר מאוד טוב, שהוא בעצם אבא של בעלי לעתיד, והוא עזר לו מאוד להסתתר בזמן המלחמה. 
 
 

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

 
 

חיילים של הקומוניסטים,  היה משטר דיקטטורי ומאוד נוקשה וקשוח. ה.  המלחמה למעשה הקומוניסטים השתלטו על רומניהלאחר סיום  
הרי דיקטטורה זה לא דמוקרטיה, כדי שהדיקטטור יתקיים ויוכל לשלוט באנשים הוא צריך  קוריסטים, היו מאוד קשוחים. שנקראו הס

אסטיים לחיות כדי שהם לא יהרגו אותו. כל סקוריסט היה לו בית ענק משלו, הרבה אוכל צבא והחיילים בצבא שלו צריכים תנאים פנט
טוב, כסף. איך נהיו סקוריסטים? הקומוניסטים היו חוטפים נערים מבתי ספר, הילדים שהיו ממשפחות עניות או מפורקות, והיו מכניסים  

ים סקוריסטים. הקומוניסטים התייחסו אותו דבר לכולם, לא אותם לבתי ספר שלהם, עושים להם שטיפת מוח והופכים אותם לחייל
היה הבדל בדת. אבל הרומנים היו שונאים את היהודים ומאשימים אותם בהכל, כי לפני המלחמה היה מלך ברומניה. הם היו מאשימים  

 הנוצרים היו שונאים את היהודים. את היהודים שבגללם יש עכשיו קומוניזם ברומניה וכולם סובלים. 



 

כל משפחה ששרדה קיבלה חדר אחד למגורים. משפחה שהייתה גרה בבית עם  הקומוניסטים עשו סדר ברומניה. מה הכוונה "סדר":  
 רים, היו מצרפים אליהם עוד משפחה בכוח. מספר חד 

ים כמו חיילים  נפשות בחדר אחד. ישנו כולנו על מיטה אחת. היינו מסתובב  4נולדה אחותי. גרנו    כעבור שנה ותשעה חודשים אחריי 
אימא הייתה עושה כביסה ותולה חוט לאורך כל החדר ותולה כביסה.   שנים גרנו בחדר הזה המסכן.  כולם ביחד כי לא היה מקום במיטה.

 אני ואחותי היינו משחקות מחבואים בין הכביסה הזאת. 
ומי מופיע בדלת? בעלה הראשון  הלילה  יום אחד כשאימא שלי הייתה בהריון בחודש תשיעי עם אחותי הייתה דפיקה בדלת באמצע  

של אימא שלי. מסתבר שהוא לא מת במלחמה. קודם כל היא לא זיהתה אותו בכלל. אחר כך כשהיא הבינה מי זה אבא שלי אמר לה 
וחד.  שאם היא רוצה ללכת אתו, היא יכולה אבל את הילדה (אותי, כן) היא חייבת להשאיר. אבא שלי מאוד אהב אותי, היה לנו קשר מי

   אימא שלי אמה שהיא נשארת עם אבא שלי, בעלה הראשון קיבל את זה מאוד קשה. הוא הלך והטביע את עצמו בים.
אימא שלי הייתה אישה מאוד חולה נפשית. היא לא הייתה ישנה בלילות וכל הלילה הייתה צועקת ומקללת ומדברת עד הבוקר. אבא 

גם    הוא לא היה נכנס לנושא הזה כמעט אף פעם, אבל אימא שלי לא הצליחה.שלי איכשהו הצליח להשכיח מעצמו את המלחמה,  
אחותי, למרות שהיא נולדה אחרי המלחמה הייתה מאוד רגישה. בזמן השינה אם היא הייתה שומעת רעש כלשהו הייתה מתעוררת 

 בצרחות ונושכת חזק את מי שהיה באותו הרגע על ידה. 
 מרוויח כמו שהקומוניסטים היו מאשרים. אבא שלי היה מנהל באיזה חנות, היה 

אימא    זה היה גיהינום לחיות ככה. החדר הזה שהיינו גרים בו ביום היה משמש כחדר נורמאלי ובלילה הוא היה הופך למפעל לפרוות.
לילה. בבוקר תפירה, כי זה עושה רעש, ביד הכל. שעות היא הייתה תופרת, כל ה  שלי הייתה תופרת מעילי פרווה בלילות, לא במכונת

קוריסטים היו שולחים  ה, כי אם זה היה מתגלה, הסהייתה מוכרת לרומנים עשירים בסוד. אסור היה לגלות את ז  היא הייתה גמורה.
 ככה אימא הייתה מצליחה להתפרנס, לקנות מדי פעם איזה נקניק טעים, איזה שוקולד טוב.  את כולנו לסיביר.

אני מאז שאני זוכרת את עצמי הייתי חולה מאוד, תמיד היה לי קוצר נשימה ובעיות בקיבה. אני זוכרת את עצמי נשכבת על המיטה 
מאוד קר. על הקירות היה עובש ואני הייתי ישנה קרוב לקיר    הקטנה שלנו וכל החדר מסתובב לי. בקיץ ברומניה היה מאוד חם ובחורף

כל הזמן הייתי מקיאה וחולה עם חום גבוה,  ונוגעת כל הזמן בעובש הזה, אז לא ידענו כמה זה מסוכן, בגלל זה אני כל החיים חולה.  
 הייתי רזה כמו מקל. תמיד סבלתי מעצירות, הייתה לי יציאה רק אחת לשבוע ותמיד עם דם. 

הייתי בגן, אימא שלי תמיד נשארה איתי ועם אחותי בבית. כשעליתי לבית ספר, הייתי תלמידה טובה, הכי טובה בכיתה. לא הייתי  לא 
צריכה להתאמץ הרבה בשביל ללמוד, צ'יק צ'ק תפסתי את כל החומר ומה שלא למדתי הייתי ממציאה, והמורה הייתה אומרת "הנה, 

ת אץ כל החומר. היא כנראה קראה הרבה ספרים, אחרת מאיפה היא יודעת את החומר הזה". ואני תראו את שטיינברג, היא תמיד יודע
בכלל, היה לי דמיון גדול והייתי מחברת כל מיני סיפורים, הייתי ממציאה לעצמי כל מיני דברים והייתי    הייתי פשוט ממציאה מהראש.

והייתי עושה כל מיני  י דברים, למשל חלמתי שאני רוצה להיות רופאה  חלמתי ודמיינתי כל מינ   בורחת מהמציאות הקשה הזאת לדמיון.
בגלל שהייתי תמיד מקבלת תשומת לב מהסביבה כי הייתי ילדה יפה וחכמה, ניסויים על ציפורים או עכברים. הייתי לבד עם עצמי.  

   המצב הקשה שהיה בבית.הייתי רוקדת ומנגנת על פסנתר, אז זה היה נותן לי רזרבה של כוחות נפשיים להתמודד עם 
אני זוכרת שיום אחד אימא  כשהייתי בת שבע  יש הרבה דברים שחרוטים אצלי בראש ואני לא יכולה לשכוח אותם אף פעם. למשל  

 אישה גבוהה עם ידיים יפות. לא מדברת, רק רועדת מקור.  שלי מביאה לחדר הקטן המסכן הזה אישה זרה שאף פעם לא ראיתי בחיים.
אימא שלי מושיבה אותה על יד האח ואומרת לי להיות בשקט ולא להפריע, אני מבינה אותה מיד ושותקת, לא שואלת שאלות, רק  

הסיר הזה, למי היה  אימא שלי נתנה לה צלחת עם מרק (מרק, את יודעת היא הייתה מוסיפה כל פעם עוד ועוד מים לתוך  מסתכלת.  
אכפת מהטעם, העיקר שיהיה חם). אני זוכרת איך האישה הזאת אכלה אץ המרק, היא אכלה יפה. למחרת היא באה עוד פעם. אימא 

יום אחד היא לא באה יותר ואימא אמרה "היא כנראה מתביישת  שלי אמרה לה ,את באה כל יום אצלנו לאכול מרק" והיא באה כל יום.  
בוא אלינו כל יום ולאכול בחינם את המרק הזה". שלחה אותי עם סיר קטן של מרק שאני אלך למרתף שבו היא גרה  ולא נעים לה ל

ואביא לה את המרק החם. עכשיו בסיר היה חור למטה ואימא הייתה שמה תחבושת בפנים שלא ייצא המרק. עכשיו כשיש כל כך הרבה 
דמון, ככה חיינו. האישה הזאת הייתה גרה במרתף, אבל לא במרתף כמו שאנחנו שפע לא ניתן להבין את הדבר הזה, זה כמו האדם הק

החוצה  שבור.  , יש רק חלון קטן  ללא חשמל או מים, חושך מוחלט, קור אימיםמלא בעכברושים,  תחת לאדמה,  מכירים אותו. מרתף מ
באתי למרתף הזה איפה יה הולך לשם. תקרה, הירידה למרתף עם מדרגות תלולות שאפשר לשבור את הראש, אף אחד לא הלמעלה ב

ופתאום אני מגלה אותה היא שוכבת קפואה, מתה. שהאישה הייתה גרה והסתכלתי פנימה כדי לחפש אותה, לא ראיתי כלום, רק חושך,  
סיר של  היא קפאה למוות. וזה לא היה מיטה, זה היה אבנים ופלטות. אני הבנתי שהיא מתה, הגוף שלה היה קפוא. חזרתי הביתה עם ה

המרק שכבר היה קר. לא אמרתי לאימא שלי כלום, היא הבינה לבד. היא לא אמרה לי כלום, רק ליטפה לי את הראש, שזה היה מאוד  
הייתי ילדה מאוד רגישה,  נדיר. אף פעם לא דיברנו על זה אבל אני לא יכולה לשכוח את הסיפור הזה. בגלל זה אני לא בן אדם מפונק.  

 ראי בשביל האישה הזאת, אני לא יודעת מי היא הייתה, איך קראו לה, כלום, אבל אני זוכרת אותה עד היום. אני הרגשתי כאב נו
. אבל מצד שני פעם אחת אצלנו בחדר אימא עשתה חתונה לזוג אחד מסכן, ככה היא הייתה  שלי הייתה עוזרת הרבה לאנשים.מא  יא

 מאוד קשה בבית.  היה לי  מון, אני זוכרת שהייתי חולה עם חום גבוה והיא צורחת עלי ואני אפילו לא מבינה על מה.היא הייתה כועסת ה



 

חי לתוך הפה ואחר כך היא   אימא שלי מכניסה חתיכה של כבד  אמא שלי הייתה מניפולטיבית מאוד. אני זוכרת יום אחד ראיתי את
דם. אבא שלי מאוד נבהל והתחיל לטפל בה, אני הייתי ילדה קטנה וראיתי   ראה לאבא שלי ואמרה לו שהיא יורקתהתחילה להשתעל וק

ואחותי התחילה לבכות. אני   א יכולתי להוציא מילה מהפה, לא הבנתי גם למה היא עשתה את זה. אבא שלי מאוד נבהלמה קרה אבל ל
מאבא שלי וגם  הפכתי למומיה. היא כנראה רצתה תשומת לב וזו הדרך שהיא מצאה. למרות שהיא הייתה מקבלת המון תשומת לב  

ממני. למשל היא הייתה סובלת המון ממיגרנות, אז אני הייתי עושה לה מסאג' בראש. הייתי מאוד רגישה, היה לנו ברז דולף שכל הזמן 
ם כדי להקל על כאב הראש של ם היו מטפטפים, אז אני הייתי שמה בד ועוטפת את הברז כדי שלא יהיה הצליל של טפטוף המיהמי

 אימא. 
גם אני פעם אספתי ילדה מהכיתה שלי שגם גרה במרתף והבאתי אותה אלינו הביתה ואימא שלי הייתה נותנת לה מרק, היא הייתה  

אחת. ובסוף הילדה הזאת הרביצה לי נורא. אני הייתי מאוד דואגת לה והייתי  במיטה    5היינו    לפעמים, עכשיו  ישנה גם אתנו במיטה 
מודה לאימא שלי שהיא הסכימה לקבל אותה בתנאים כאלה קשים שהיו לנו, אבל כמה שהתנאים שלנו היו קשים, התנאים שלה היו 

 כרון ומאוד כאב לי. יאצלי בזהיא הרביצה לי ואני לא החזרתי, אבל זה נשאר חרוט עוד יותר קשים. 
פעם אחת בבית ספר הבאתי מצה והילדים התחילו להגיד לי שבמצה הזאת יש דם של ישו. אני נבהלתי מאוד ורצתי הביתה לאבא שלי,  
שהיה החבר שלי הכי טוב, כי עם אימא אי אפשר היה לדבר. שאלתי אותו האם זה נכון מה שהילדים אמרו, אז אבא הסביר לי שהמצה 

 לבנה ועשויה מקמח ומים והדם הוא אדום, אז לא יכול להיות שהמצה עשויה מדם. הבנתי הכל, לא היה צריך לדבר יותר מזה. 
כל העקיצות האלה בבית ספר היו קשות. אימא שלי תמיד היה לה כסף בצד והיא יכלה מדי פעם לפנק אותנו במשהו מיוחד. יום אחד  

אחותי. היא מארה לנו לא להביא את התפוז לבית ספר, אוי ואבוי. היינו צריכות לאכול בבית בלי  תפוזים, אחד לי ואחד ל  2היא קנתה  
שאף אחד ידע. אבל גם את הקליפות של התפוז לא זרקנו, למה זה עושה ריח טוב. אז הבאתי לבית ספר את הקליפות של התפוז. היו  

 הולכים מכות בבית ספר בשביל קליפה של תפוז.
בערך אישרו לנו לעבור לבית קצת יותר גדול, אבל השירותים והאמבטיה היו משותפים עם עוד שכנה בחצר. והשכנה    13כשהייתי בת  

, זקנה והייתה עושה לנו ממש רע. אבא שלי היה שחקן, כמוני, היה אומר לי "בואי נעשה משהו הזאת הייתה אישה מאוד חולה נפשית
ינו אוספים חרא של כלבים ברחוב לשקית ואז אבא שלי היה שם לה את החרא בתוך  לורה הזאת" לא יכול היה לסבול אותה. אז הי

 הנעליים, היא הייתה משאירה את הנעליים בחוץ. והיינו מסתתרים ומחכים שהיא תצא. אני ואבא הלכנו למות מצחוק.
אידיש, לא   מדברים בפלשתינהיהודים ו   בפלשתינהגרים  . וידענו שפלשתינה  –כל הזמן חיינו בפחד. ולא ידענו על ישראל, מה ידענו  

, אבא שלי שהיה אדם מאוד משכיל סיפר לי שבאתיופיה  לא ידענו גם שקיימים יהודים שחוריםידענו שיש שפה שקוראים לה עברית.  
בל אף אחד לא  טינה, אנו נלך לפלוכל הזמן חלמנו שאנח  יש קיסר שקוראים לו חיילה סלסליו, והיהודים מאדיס אבבה הם שחורים.

לא מאשרים. אם מישהו היה מנהל איזה קשר עם מישהו מחוץ לארץ, היה מיד נשלח מרשה לנו לעזוב את רומניה, הקומוניסטים  
אימא שלי  .  15, הייתי בת  1960זה היה בשנת  .  לפלשתינהקיבלנו אישור לעזוב את רומניה ולעבור    – לסיביר. יום אחד הגיע דואר  

הבינה, לא האמינה. אני בפעם הראשונה בחיי לא שאלתי את רשותה, רצתי דרך כל העיר עד לחנות של אבא  הסתכלה על המכתב ולא  
 שלי כדי לספר לו. אמרתי לו "אבא, הולכים". איפה הולכים? לפלשתינה.  

שלי מבית הספר  איך נגענו לפלשתינה? כל מה שהיה בבית שלנו ברומניה היה אסור לקחת. לא תכשיטים, לא ספרים, כל הדיפלומות 
לפני שנסענו הקומוניסטים בבית ספר שלי קראו לי לשיחה. אימא שלי מאוד נבהלה. אפילו אמרו שזה "פרופוגנדה" ואסרו לקחת.  

הם ישבו בתוך אולם ענק, עם שולחן ענק ומלא בכל הדברים הנדירים, קוקה  כשהגעתי לשם ראיתי בפעם הראשונה איך הם חיים.  
בחיים לא ראיתי. אני הבנתי שיש כאן משהו מסריח. הם מדברים שם בגוף שלישי ולא פונים אלייך כגברת, קולה ומיץ אשכוליות ש

חבר. אני הרגשתי שעכשיו הולכים לתת לי פסק דין מוות, פחד כזה נוראי. הם עושים את עמם מאוד חשובים וזה   –אלא כ"טובריש" 
שאני תלמידה מצטיינת ושאני רוצה ללמוד רפואה. עניתי שזה נכון, שזה    מפחיד הכי הרבה. הם פונים אלי ואומרים לי שנודע להם
נודע להם שקיבלנו אישור לעזוב את רומניה, אבל את רומניה, נולדת פה,    –מאוד מושך אותי. אז הם אמרו שיש להם הצעה בשבילי  

לום שלך שתהיי רופאה ואת לא צריכה זה המדינה שלך, איך את יכולה לעזוב את המדינה הזאת? אנחנו נעזור לך להגשים את הח 
אני נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להתפלל לאלוהים שייתן לי רעיון מה לעשות   לעשות כלום, רק לחתום שאת נשארת ברומניה. 

את   ובאמת אלוהים נתן לי רעיון. עניתי להם שבאמת אין דבר יותר חזק מאהבה שלי לרומניה ומאוד הייתי רוצה לקבלויציל אותי.  
אבל אני רוצה לשאול את עצתכם כי אני צעירה ולא מבינה הרבה. יש לי אימא מאוד מאוד חולה. אילו לאחד מכם ההצעה שלהם,  

הייתה אימא מאוד חולה שזקוקה לעזרתכם מאוד, האם הייתם משאירים אותה לבד כדי להגשים את החלום שלכם או שהייתם הולכים  
אותי ברומניה. נהיה שקט לכמה שניות שהרגישו לי כמו שנה ואז אחד מהם אמר לי שאני צודקת כי ככה חינכו    אתה כדי לעזור לה?

 ושאני צריכה להיות עם המשפחה שלי. כל החוויות האלה משאירות עקבות במוח של האדם וצלקות לכל החיים. 
לתורכיה ומשם בטיסה לישראל. עזבנו   בספטמבר הגענו לארץ. קודם כל נסענו ברכבת מרומניה 1961ככה עזבנו את רומניה ובשנת  

רק עם הבגדים שהיו עלינו ועם עוד איזה ארגז קטן עם בגדים ונעליים להחלפה. היה אפשר להביא רק שעון "פובדה" זה היה שעון  
לך   רוסי, אז היה מותר. אימא שלי הצליחה להבריח קצת כסף. אם היית רוצה להביא צנצנת עם מרמלדה שהכנת בבית, היו הופכים



 

הרומנים שעובדים שמעבר הגבול מקנאים, למה כי אנחנו עוזבים את רומניה, הם היו  את כל המרמלדה לבדוק האם יש משהו בפנים.  
 חולמים לעזוב אבל לא מאשרים להם. אז הם התייחסו אלינו נורא. 

ים ראיתי בחנות אפרסקים גדולים  לתורכיה עם הרכבת. בדרך עברנו בבולגריה. אני זוכרת שבבולגריה בפעם הראשונה בחיבאנו  
אני  וקנתה אפרסק אחד לי ואחד לאחותי.    מהמחבוא  ויפים, חשבנו שהם לא אמתיים מרוב שהם היו יפים. אימא שלי הוציאה קצת כסף

זוכרת את ההרגשה הזאת שנתתי את הביס הראשון באפרסק והמיץ הזה שנישפך ממנו. ואימא שלי עמדה והסתכלה בהנאה איך שאנחנו  
 אוכלות את האפרסק הזה. ואני לא נתתי לה ביס. עד היום זה יושב לי על המצפון שלא נתתי לה ביס מהאפרסק. 

הגענו לתורכיה. שם אחד ניגש לאבא שלי ואומר לו בתורכית שהוא מוכן לתת לו את כל הזהב שלו כדי למכור לו אותי. אבא שלי לא 
הבין מה הא רוצה ממנו, הוא שאל את אימא שלי שהייתה אישה מאוד חכמה, היא לא ידעה תורכית אבל היא הבינה לפי שפת הגוף  

אבא שלי היה בהלם. הוא אמר לאימא שלי להגיד לו שהוא יוציא לו את העיניים אם הוא  אותי.   שלו ואמרה לאבא שהוא רוצה לקנות
 לא יעזוב אותנו. אימא שלי ידעה קללה בתורכית, אז היא אמרה לו "לך מפה" וקיללה אותו בתורכית.

טיסה, לא הרגשתי טוב כל הטיסה.  מתורכיה טסנו לישראל במטוס. זאת הייתה הפעם הראשונה שלי שטסתי במטוס. יה לי מה זה רע ב
 והגענו לישראל.

 
 
 

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

 ):לדורות הבאים
 
 

ירדנו מהמטוס ואני במחשבות שלי, לא מעניין אותי אף אחד. החלטתי שאני מנשקת את האדמה. מרוב שרציתי להגיע ולהיפתר מהחיים  
הקשים שהיו לי ברומניה, נישקתי את האדמה. אימא שלי אחר כך הייתה לועגת לי "אה, נישקת את האדמה, עכשיו את מנשקת בתחת".  

היא חושבת שמדברים אידיש והיא אומרת שהיא רוצה להגיע לתל אביב. ועונים לה בעברית, והיא   אימא שלי פונה לכולם באידיש,
לא מבינה מה אומרים לה. אנחנו מאוד הופתענו שבישראל לא מדברים אידיש אלא עברית. אימא שלי התחילה להגיד "אוי וויזמיר"  

 והתחילה לתת סטירות לעצמה, כזאת היא הייתה, הכול בדרמטיות.  
אימא ראתה   אני זוכרת שהגענו לישראל בתחילת ספטמבר. ברומניה ספטמבר זה כבר קר. אני זוכרת שלקחנו אתנו מעילים ומטריות.

בחוץ מזג אוויר אפרורי, אמרה לנו לקחת מעילים ומטריות, שירד גשם. (תמיד אימא הייתה נותנת פקודות). מסתבר שזה היה חמסין. 
 מרוב שהיה חם.  יצאנו החוצה והלשון יצאה לנו 

נתנו לנו צריף בקרית מוצקין ואמרו לנו שזה על יד תל אביב, שזה בסדר. היינו עייפים מהדרך ומהחום, אימא שלי הייתה בגיל המעבר  
מיטות של צבא   4והיה לה מאוד חם, היו לה גלי חום. הגענו לקריית מוצקין, נתנו לנו צריף מאזבסט בלי אור ובלי מים ובלי שום דבר.  

קרטון של שימורים. אני בחיים לא אכלתי שימורים. אימא שלי אמרה שזה אסור לי בגלל הכבד החולה שלי. אכלתי שימורים כי זה  ו
 כיס המרה וחשבתי שאני הולכת למות מרוב כאבים.  מה שהיה, קיבלתי דלקת ב

כל הצריפים נראו לי אותו הדבר, יצאתי החוצה ולא יכולתי למצוא את הדרך חזרה. רק חולות, חום אימים, אין מים, אין חשמל, אין 
 חשמל, אין שום דבר. ואימא שלי כל הזמן "אוי וויזמיר". היא הייתה אומרת בצחוק "הגענו לפצלינה".

ית, אני מגלה מתחת לכרית עקרב. לא ידעתי מה זה אבל הבנתי שיש לו את  באתי לשכב על המיטה הצבאית הזאת, אני מרימה את הכר
 עוקץ ושזה מסוכן.

בלילות היו תנים וחולדות. זה היה נורא. הגרושים שהיו לאימא לא הספיקו כדי לקנות אוכל נורמאלי, אבל היא הייתה קונה ריבה 
רגרינה וריבה. אני אמרתי שלחמאה הזאת יש טעם מוזר, אז  ומרגרינה וחותכת אותה כמו חמאה וזה מה שהיינו אוכלים לחם עם מ

  אימא הייתה אומרת "ככה זה בפצלינה".
 אבא שלי התחיל לעבוד בבתי חרושת, היה בא הביתה שחור ולא הכרתי אותו. היה נושם טבק והיו לו עיניים אדומות. 

טיפולי יופי, כאילו קוסמטיקאית. היה לה חוש עיסקי אימא דלי התחילה לעשות בצריפים האלה לנשים שהיו כבר יותר וותיקות שם  
לאימא שלי ואני דומה לה בזה. אבל היא שילמה על זה מחיר כבד בבריאות נפשית. הנשים לא שילמו לה בכסף, אבל היא לא הייתה 

 , ויש אוכל לילדים.צריכה כסף. הן שילמו לה באוכל, ביצים, חצי תרנגולת
אז אימא תפרה לו נעליים מקש. הוא היה הולך ולא שומעים את הצעדים שלו, פתאום הוא היה מופיע  אבא שלי לא היה לו מה לנעול, 

 אימא שלי הייתה אומר לו שיביא זוג מצלתיים ויכה בהם לפני שהא נכנס.וזה הבהיל אותנו כל פעם מחדש. 
הראשונה לשיעור תנך ראיתי שהילדים מסתכלים  התחלתי ללמוד שם בבית ספר. הייתי מדברת עם הילדים אידיש. כשהגעתי בפעם  

 לשמים וממלמלים משהו לעצמם, לא הבנתי מה הם עושים. ורק הייתי אוכלת לחם עם מרגרינה וריבה.



 

אחרי חצי שנה אימא הבינה שהצריף הזה לא בשבילנו והתחילה לחפש דרכים לעבור לתל אביב. אבל איך היא תיסע לתל אביב כשיש  
אז היא גילתה איזו קוזינה שלה זקנה בחדרה, רווקה בלי ילדים, והייתה היא אף פעם בחיים לא השאירה אותנו לבד.  בנות בבית.    2לה  

לה רגל תותבת מעץ. אז היא הביאה אותה לצריף שלנו ושמה אותה לישון איתי במיטה. אני זוכרת את הריח הנורא שהיה כשהיא  
 אני לא הצלחתי לישון כל הלילה.הורידה א הרגל התותבת שלה ושמה על יד המיטה. 

אחר כך היא הביאה אותנו אליה לחדרה. אני הייתי נורא חולה עם כיס המרה, אחותי הייתה כל הזמן מקיאה והיה לנו מאוד קשה 
  להישאר בבית של אותה הקוזינה שהה מלוכלך ומסריח. הקוזינה הייתה שמה עוף עטוף בעיתון, מורידה רק את החלק העליון, לא נקה 

אני ראיתי שאחותי הולכת למות אם היא אכל כזה דבר, אז ביקשתי מהקוזינה קצת כסף    אותו ומכינה מזה מרק והעיתון היה צף במרק.
 וקניתי לאחותי פלאפל ויוגורט רק בשבילה כדי שלא תמות, כי היא הייתה כבר פגר. 

שוק. שכרנו את הדירה, אבל מה זאת אומר דירה, זה חדר אימא שלי חזרה והודיעה שהיא מצאה דירה בגרוזנברג, בתל אביב, על יד ה
בתוך דירה של פולניה זקנה שמנה ורעה. לנו היה חדר אחד, היא שמה באמצע בדין, כאילו זה שני חדרים. מטבח קטן, אין מקרר, אין 

חמוץ.  וזה היה נורא בשבילי.  אז היא הייתה אומר שהיא הכינה צ'ורבה, מרק    מים קרים. אימא מכינה מרק, בחוץ חם, המרק מתקלקל.
לזקנה הזאת כן היה מקרר ואנחנו היינו ילדים, אז היינו פותחים לה את המקרר ולוקחים לה מהאוכל בלי רשות. הייתי מפלחת לה מים  

ה  קרים מהמקרר והייתי מחליפה בבקבוק של מים חמים. היא לא מבינה למה המים כל הזמן חמים. היה לי ראש מאפיוזי. היא היית 
מדברת איתי באידיש. הייתה מבקשת ממני שאני אגזור לה ציפורניים ברגליים, והיא הייתה רעה, לא שהיא נתנה לי משהו בתור תודה,  

אני חשבתי לעצמי  אפילו לא כוס מים. שמה עלי את הרגל השמנה שלה ששוקלת טונה, ואני הייתי מאוד רזה, ומכריחה אותי לטפל בה.  
ממנה, אז אמרתי לעצמי שאם אני רוצה להיות רופאה, אני צריכה בלי לפחד לעצום את העיניים ולחתוך לה א איך אני יכולה להיפטר 

האצבע וככה היא לא תבקש ממני יותר. אחר כך תכננתי לטפל בה, אבל היא לא תפנה אלי יותר. וכך עשיתי. היא נתנה כזאת צעקה,  
 . אבל יותר היא לא ביקשה ממני. אני חושבת שהיא אפילו נתנה לי סטירה מרוב שכאב לה

היה לי מאוד רע בבית, היה קשה. למדתי בבית ספר, ואחרי שסיימתי התחלתי לעבוד בחנות בגדים. לא גייסו אותי לצבא, אפילו לא  
יום  קראו לי, אחר כך הצטערתי על זה. בחנות הזאת ניצלו אותי, הכריחו אותי לנקות. היה זוג בעלי בית שהיו שולחים אותי בכל  

לגלידרייה להביא להם גלידה ספיישל לכל אחד. בזמנו זה היה נראה לי "וואו" עם קצפת. ואני מביאה להם ואף פעם הם לא כיבדו 
לעשות איזה משהו. ירקתי בכל גלידה והבאתי להם. אותי ולא הזמינו אותי לגלידה. אחרי איזה שבוע שבועיים החלטתי שאני חייבת  

 י שהצלחתי לנקום בהם. לא היה לי כסף אפילו לכוס מים. הם לא ידעו אבל אני שמחת
אחר כך עבדתי באיזה משרד של אמרגן באלנבי בתור פקידה. הייתי מקבלת גרושים. אני זוכרת שאני ואחותי רצינו לקנות לאימא 

אחותי שינתה את דעתה צמיד זהב. הלכתי לחנות זהב של פולנים ממול העבודה שלי וסגרתי איתם שאני אשלם להם בתשלומים. בסוף  
 אימא ענדה את הצמיד הזה עד יום מותה. שנים על הצמיד הזה.  3ואני הייתי צריכה לשלם על הצמיד הזה לבד. אני שילמתי 

אחרי כמה זמן אימא שלי החליטה שהיא לא יכולה ככה לחיות יותר ושאנחנו צריכים לקנות דירה. היא מצאה איזו דירה בדמי מפתח  
ב אבל לא היה לנו מספיק כסף. אני עבדתי אז במשרד של האמרגן ועמדתי להתחתן עם הבן של החבר של אבא שלי בריינס בתל אבי 

. בגלל המצב המנטלי  20שהכרתי מרומניה ואחר כך נפגשנו בישראל. אני מאוד רציתי לעזוב את הבית והתאהבתי בו. הייתי בגיל  
לוותר על הרצון להמשיך ללמוד וכל מה שרציתי זה להתחתן ולעזוב את    הקשה שהיה בבית, מצבה הנפשי של אימא שלי, גרמו לי

שנים. היה בחור מאוד יפה אבל אחר כך הסתבר לי שהוא   6-כשפגשתי את בעלי הראשון הוא כבר היה גרוש, הוא גדול ממני בהבית.  
 האדם הכי מקולקל שהכרתי בחיי. 

הייתי מאוד עצובה שההורים שלי לא מצליחים לקנות דירה. הבוס שלי שהיה גם פולני והיה מדבר איתי אידיש, היה אמרגן מאוד גדול  
בארץ, הביא את כל הכוכבים לישראל. אז הוא שאל אותי למה אני עצובה, סיפרתי לו שהוריי רוצים לקנות דירה אבל אין להם מספיק 

בנק לאומי ממול. שם הוא היה לקוח ראשי. הוא אמר לבנקאי שאני הפקידה שלו ושהוא אחראי עלי, שהבנק מיד לקח אותי לכסף. הוא  
ילווה לי כל סכום שאני צריכה. עד שהגיע הכסף לא ישנתי כמה לילות. כשקיבלתי את הכסף, זו הייתה חבילה ענקית של שטרות, 

. הייתי מאושרת. אימא ראתה את העריה של הכסף והתחילה לצעוק  הבאתי את זה הביתה והנחתי על השולחן וקראתי להורים שלי
 "אוי וייזמיר" היא חשבה שגנבתי את זה. אבא הסתכל ולא האמין למה שהוא רואה. כשהסברתי להם מה עשיתי, אימא התחילה לבכות. 

יה לי כל כך כיף. לא היה לי חשוב הם קנו את הדירה ועברו ואני התחתנתי ולא גרתי בה יום אחד מחיי, אבל המשכתי לשלם עליה. וה
 אושרת שהצלחתי לעזור להורים שלי. שאין לי כסף לאכול ולשתות, הייתי מ

. גרנו בדירה של בעלי ברמת יוסף. אמרו לי כל מי שהכיר אותו שהוא לא בשבילי, שהוא אלכוהוליסט, שהוא הולך  1965-התחתנתי ב
הייתי באשליה. חשבתי שאני אשנה אותו. לא הבנתי כלום אז, רק רציתי לצאת עם המון בחורות, אבל אני לא ראיתי את המציאות,  

 מהבית. 
 נולד בני השני. 1971לדה לי הבת הבכורה שלי. בשנת נו 1966בשנת 
לי אשליות   1968בשנת   מכר  הוא  לעבוד,  כדי  לגרמניה  לעבור  רצה  הוא  בגרמניה,  להתגורר  בעלי  עם  ועברנו  ישראל  את  עזבנו 

 לנו טוב יותר, חשבתי שהוא יודע מה הוא עושה. שבגרמניה יהיה



 

ההורים לא היו מרוצים מכך שהחלטתי לעזוב את ישראל אבל הם אמרו שיש לי בעל וילדה קטנה ואת צריכה ללכת אחרי בעלך. פעם  
 ילדים עושים. אחת אבא שלי אמר לי כשהייתי בהריון עם ביאטריס שאני אעזוב אותו ואבוא הביתה. אבל לא הקשבתי לו כמו שכל ה

בפרוות, היות והיה לי ידע רב בתחום הזה מאימא    בעלי הפסיד את כל הכסף שהיה לנו, היינו מאוד עניים. אני התחלתי לסחורבגרמניה  
 שלי, הצלחתי להתפרנס מזה יפה מאוד.

, אך כשהגעתי לביקור  בזמן שהייתי בגרמניה קיימתי קשר רציף עם הוריי בישראל. כשאחותי התחתנה, הגעתי לארץ לחתונה שלה
 היו לי הרבה מריבות עם אימא, ואבא תמיד עמד באמצע וניסה לפייס בין כולם.

אני רציתי להתגרש מבעלי בגרמניה היות ולא היה לי טוב בנישואין, הוא היה אלכוהוליסט והיה בוגד בי. אז בסוד ממנו הלכתי ללמוד 
ס ולא להיות תלויה בו. הוצאתי גם בסוד ממנו רישיון נהיגה. בסופו של דבר קוסמטיקה על מנת שאוכל לעבוד כקוסמטיקאית ולהתפרנ 

 לא הצלחתי להתגרש ממנו בגרמניה, הוא סירב. 
. הילדים שלי לא דיברו עברית וחוויתי  12והבת שלי הייתה בת    7בעלי שכנע אותי לחזור לישראל, בני הקטן היה בן    1978בשנת  

ית. בזמן הזה אמי כבר נפטרה ואבי עוד היה בחיים. תחילה חיינו עם אבא שלי, היה לי מאוד  שוב עליה לישראל כמו עולה חדשה בשנ 
קשה, הילדים הלכו לבית הספר כשהם לא דוברים עברית, בבית של אבא היה קר נורא, לי לא היה כסף בכלל. כל הדברים שלי שהיו  

 רמנית הילדים היו קוראים להם "נאצים". זה כאב לי מאוד.בבית הספר היות וילדיי דיברו ג בגרמניה עדיין לא הגיעו לישראל.
 למעשה עזבתי את ישראל וחזרתי לישראל כי הלכתי בעקבות בעלי. 

התגרשתי מבעלי, ולמעשה גידלתי את שני ילדיי לבד, התפרנסתי כקוסמטיקאית ועבדתי בעוד עבודות ככל יכולתי כדי   1980בשנת  
 ם לו.לתת לילדיי את כל מה שהם היו זקוקי

 אבי נפטר.  1982בשנת 
. הוא הצטרף למשפחתנו ולמעשה הפכתי לאימא 12חברתי הטובה נפטרה מסרטן ואני אימצתי את הבן שלה, שהיה אז בן    1983בשנת  

 לשלושה ילדים.
ולעבור  , המצב הביטחוני בישראל היה לא טוב, היו הרבה פיגועים, שני הבנים שלי פנו אלי בבקשה לעזוב את ישראל  1991בשנת  

זה. בסופו של דבר עברתי לגרמניה רק עם הבן המאומץ שלי ושני ילדיי, שהיו כבר  להתגורר בגרמניה.   אני מחליטה לעשות את 
 גדולים, נשארו בישראל.

 שנות נישואין בעלי נפטר ונותרתי אלמנה. 8התחתנתי שוב בגרמניה, אך לא הייתי מאושרת בנישואיי וכעבור  1993בשנת 
 החלטתי לעבור להתגורר בספרד.  2001בשנת 

. מצאתי לי דירה קטנה באשקלון. בתי התגוררה בתל אביב, הקשר 2004בשנת    שנים בספרד החלטתי לעזוב ולחזור לישראל  3חרי  א
קרובה אלי  ביננו לא היה טוב בכלל, הבן שלי התגורר בחו"ל, הבן המאומץ שלי גם, והייתי לבד. לא היה לי טוב, המחשבה שבתי  

פיזית אבל לא באה לבקר אותי העיקה עליי מאוד. במחשבה שלי חשבתי שאם אני אעבור שוב להתגורר בחו"ל אני אנחם את עצמי 
במחשבה שהיא רוצה לבוא לבקר, אבל לא יכולה מפאת המרחק, זה יותר קל מאשר לדעת שהיא קרובה אבל לא רוצה לראות אותי.  

 .2015את הכל ועברתי שוב לספרד בשנת  בתי שובבתוך המחשבות האלה עז
 שנים נוספות בספרד ועל רקע התדרדרות במצבי הרפואי החלטתי לשוב לישראל. 3אחרי 

 .2018חזרתי לישראל בשנת 
חיי היו רצופים בהרבה אירועים טראומטיים, נפגעתי הרבה פעמים מאנשים שאהבתי, סבלתי כל חיי. בכל מדינה שבה הייתי הרגשתי  

גשתי אנטישמיות, אך הדבר העצוב הוא שגם בישראל אני מרגישה זרה ומרגישה אנטישמיות. גם כאן אני מקבלת יחס של זרה והר
 זרה ולמרות שאני יודעת שזאת המדינה שלי ואני שייכת אליה, במשך הרבה שנים היה לי קשה להכיר בכך ולהרגיש באמת שייכת.

ישראל, לאהוב אותה, להסתכל פחות על הדברים השליליים ולהתמקד בדברים    אחרי כל הנסיעות שלי בעולם התחלתי להעריך את
הטובים שיש בישראל. אין בעולם רפואה טובה כמו בישראל, ואין אנשים חיוביים כמו בישראל. אנחנו חיים במדינה קטנה ומוקפת 

, יש בגרמניה גם אנשים טובים. נכון שהם  אויבים, אבל אני גאה במדינה שלי וגאה להיות יהודייה. אני לא שוללת את כל הגרמנים
 עשו טעות בזמן מלחמת העולם השנייה, אבל גם הגרמנים מתביישים בכך עד היום. והיו אפילו במלחמה גרמנים טובים שעזרו ליהודים.  

 את היהודים שונאים בהרבה מדינות, לא רק בגרמניה, לכן כל כך חשוב שיש לנו מדינה יהודית לשלנו.
 
 
 

 

 



 

 

 

    infovatikim@pmo.gov.ilדוא"ל:  למשרד לאזרחים ותיקים ב את השאלון המלא נא לשלוח  

 * 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 02-5605034בפקס: יש לשלוח את הנספח  
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