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  :  תאריך השחרור
1944 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  דורוחוי

  ציין ממתי עד מתי, ת מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנו
  

  :עליה שנת
 

1946 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

אבי הייתה חנות ירקות ל. מרקוומיכאל , יוסף: תי האחות הקטנה לשלושה אחיםהיי. דורוחוי שברומניהב 1931שנת נולדתי ב

  .והוא היה הולך לבית הכנסת כל בוקר לפני שפתח את החנות במרכז העיר
גם  .טשלאחר שהתחתן עזב את דורוחוי ועבר להתגורר בבוקר. הוא היה נשוי עם ילדה ,כבר הייתה משפחהלאחי הבכור יוסף 
היה בא לבקר אותנו ו בבית קפה של צועני בעיר בה גרנו אחי מרקו עבד וגר. התגורר בעיר אחרתוי עם ילדים ואחי מיכאל היה נש

 .הספקתי ללמוד שתי כיתות עד שפרצה המלחמה .הייתי היחידה שהתגוררה עם ההורים בביתאני . בשבתות
   

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
 ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  
הגענו . ולא ידענו לאן לוקחים אותנכמובן ש. העלו אותנו הגרמנים למשאיות וגירשו אותנו מביתנו, באמצע הלילה, 1941בשנת 

. מעל הנהראת הגשר שחצינו ברגל אז ו הפרידו אותנו הילדים מההורים, הורידו אותנו מהמשאיות. לאזור גבול בו היה נהר גדול

העלו , שהגענו לגדה השנייהכמיד . לפחות כך אמרו לנו, חצינו ראשונים והמבוגרים היו אמורים לחצות לאחר מכןהילדים אנחנו 
הבטיחו לנו שההורים יגיעו אחר כך אבל למעשה כבר לא פגשתי ולא . אוטובוסים שהמתינו ולקחו אותנועל , כל הילדים, אותנו

  .נני יודעת מה קרה איתםיעד היום א. מאז הרגע בו הופרדנוראיתי את הוריי 
 .הוריהםהתחלתי לחפש את ההורים וכמוני עוד ילדים רבים שנותרו ללא , יית הנהרכשהגעתי למחנה אליו הגענו לאחר חצ

יושב על , זה היה מיכאל אחי. באחד המבנים ראיתי באחת הפינות פנים מוכרותתי ממבנה אחד לשני בחיפוש אחריהם ועבר

ניסתה לשכנע אותי להישאר איתם אבל רציתי , שבקושי הכרתי, אחת מבנותיו של מיכאל. מיטה אחת עם אשתו וששת ילדיו
איתם לפני  הבטחתי שאבוא לדבר. יצאתי משם והלכתי למצוא מקום לישון .וקיוויתי שהם יגיע, להמשיך לחפש את ההורים

  .הם כולם נפטרו במחנה ממחלות ומרעב .אבל זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותם ,שאחליט מה לעשות הלאה
גירשו , להולכיםהצטרפתי . אף אחד לא ידע? לאן הולכים. למחרת בבוקר אמרו לנו שמי שרוצה יכול להישאר וכל היתר הולכים

מדי יצאתי . האוכל שנתנו לנו היה מועט מאוד ובקושי הספיק .ממחנה אחד למחנה אחר, אותנו כל לילה ממקום אחד למקום אחר
הם פחדו לדבר איתי או ליצור . איכרים או צוענים שראו אותי מסתובבת זרקו לי קצת אוכלו פעם לחפש אוכל בכפרים שמסביב

גם בין . אם לא תפסתי אז נשארתי רעבה, אם הצלחתי לתפוס אז היה לי מה לאכול. את האוכל אלייהם רק זרקו , קשר כלשהו

מדי  .הייתי לגמרי לבד והיה קשה מאוד. כשכל אחד קצת הוציא משלו המשפחות המגורשות היו שנתנו לי מעט אוכל משלהם
עד , כך גורשנו ממקום למקום .שברחו מהמחנה לכפרים באזור היו נותנים לנו מכות פעם כשהיו תופסים אותי עם ילדים אחרים

, לעבודהיו אנשים שיצאו מהמחנה  .נשארתי שם עד הסוף. כבר לא רציתי לעזובואותו מוגילב שבאחד הגירושים הגעתי למחנה 

  . רק דאגנו לאוכל. דבר אבל אני נשארתי בתוך המחנה בלי לעשות
לראשונה מאז . הורשנו יחד עם יתר היהודים מרומניה לחזור הביתה, שנים לאחר שגורשנו מביתנו בדורוחוי כשלוש, 1944בשנת 

הוא הבטיח שיישאר איתי . הוא גורש יחד עם מספר חברים בקבוצה אחרת מזו שגורשתי עם הוריי. פגשתי את אחי מרקוהגירוש 
 .נפגשנו כשעלה לארץרק מאוחר יותר  אלא, כל זמן המלחמה לא פגשתי את אחי יוסף .חזרנו ביחד לדורוחויו ולא יעזוב

   

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
  

בית הספר בו וך תב םאחי שמע שפותחים בית יתומי .כשחזרנו לדורוחוי מצאנו את הבית שלנו הרוס ולא היה לנו לאן לחזור

. אותי קיבלו לבית היתומים אבל מרקו לא התקבל בגלל גילו. לילדים שחזרו מהמחנות ואין להם איפה להיות, למדתי לפני הגירוש
 נמצאתשקט שאני בראש דאג לי אבל היה אמנם הוא . שם הוא עבד וגר ,קפה בו עבד והם קיבלו אותו בשמחההוא חזר לבית ה

. לבקר אותו, באישור בית היתומים, אליו הוא היה בא לבקר אותי או שאני נסעתי, כל שבוע נפגשנוב .במקום טוב שמטפל בי
כל סוף שבוע היינו נפגשים הבנים . אחד לבנות והשני לבנים: בדורוחוי היו שני בתי יתומים. שמרנו כל הזמן על קשר בינינו

הם היו מורים בבית  כן- בד במקום שלפניכרתי חלק מהצוות שעהואפילו , היו פעילויות חברתיות. י היתומיםוהבנות משני בת

  .הספר בו למדתי
עליתי ארצה בעליה  1946כך בשנת  .נתנו לנו דרכונים והעלו את כולנו לארץ ישראל, לאחר כשלוש שנים באו מהסוכנות היהודית

נמל חיפה ולקחו אותנו באוטובוסים הורידו אותנו ב ,ו את האנייה כשהתקרבה לחופי הארץהבריטים תפס. לא לגלית באנייה

 .לקחו אליהם קבוצות של עוליםוו נציגים מהקיבוצים שם שלושה שבועות עד שהגיעשהיתי . עתליתמעצר בל
   



 

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

 ):לדורות הבאים
  

א ידענו את השפה העברית והיה ל. בהתחלה היה קשה. בקיבוץ למדנו ועבדנו. עתליתלקיבוץ גניגר בעמק יזרעאל הגעתי ישר מ

. הקיבוץ הציל אותנו ,רקדנו ביחד, עבדנו ביחד .אבל קיבלו אותנו מאוד יפה ולאט לאט התחברנו עם בני הקיבוץ ,קשה להסתדר
הקיבוץ סיפק לנו סביבה . היינו צריכים ליצור את הקשרים מחדש. מלחמה נעלם ואיננומי שהכרתי והיה לי לחברה לפני הכל 

ובהפגזות הייתי מוציאה את  מדות החיילים וחברי הקיבוץ ששמרואוכל לע הייתי מחלקת. אוכל וחברה, מגורים, מלאה של עבודה

  .אליהם אוכל להביאסירים מחדר האוכל ונוסעת בין העמדות ה

 נאמר למספר בנות ללא משפחה בארץ שנצא ללמוד ולעבוד במקווה, מדה להסתיים תקופת הקליטה בקיבוץבשלב מסוים בו ע

אחרי מספר . עברתי למקווה ישראלכך . כן נוכל לחזור ולהיקלט בקיבוץ כחבריםולאחר מ, ישראל לתקופה של חצי שנה עד שנה

במקרה . א הייתה לי מוטיבציה ללימודים ולעבודה במקוםכבר ל ,נשארתי לבדו זבו את המקום החברים שהגיעו איתיחודשים ע

הוא הציע לי להצטרף להקמת ו לו את המצב שלי ושאני רוצה לעזובהסברתי . שמו דב, פגשתי שם משהו שהכרתי מהקיבוץ

לו הוא הבטיח לי שבאותו ערב ידבר עם אסיפת האנשים שיע. זה היה גלגל הצלהבשבילי . גזר שליד לטרון- קיבוץ חדש בתל

שם פגשתי . לקיבוץ החדשנסענו אחרי יומיים הוא הגיע עם מכונית לאסוף אותי ו. להקמת הקיבוץ ויקבל את אישורם להצטרפותי
למעשה הכרנו לראשונה עוד בדורוחוי במפגשים שערכו בין בתי היתומים של . אהרון פרנגרו ,יהיה בעלי שמאוחר יותראת מי 

  . בקיבוץ מהצבא ובא להתיישבהוא השתחרר כעת  .הוריהםהילדים היהודים שחזרו מהגירוש ללא 

קטור 'הייתי שומרת על גג מבנה עם פרוז. גזר השתתפתי גם בשמירה על הקיבוץ מפני מסתננים שבאו לגנוב פרות- בקיבוץ תל
חזרתי  אני זוכרת איך. באזור הקיבוץ היו קרבות קשים בזמן מלחמת העצמאות. מחפשת מסתננים, ומאירה את האזור

ביקשתי מהמזכיר שיעזור לי לעלות את גזר -תלכשהייתי בקיבוץ . 1948 -ב ,מהשמירה באמצע הלילה והודיעו על הפסקת האש

  .והעלה את מרקו לארץהקיבוץ סידר כל מה שצריך . מרקו אחי לארץ

בזמן זה הקיבוץ החל ו כשנתיים חיינו בקיבוץ עוד. נוספות שתי חתונותבאותו ערב נערכו . גזר- בקיבוץ תל התחתנתי 1949בשנת 

ת א, הם שמחו לקבל אותנו לעבודה. באותו זמן חיפשו בקיבוץ חולדה אנשים לעבודה. להתפרק ואנשים עזבו מסיבות שונות

לאחר כשנה . םלאחר תקופה שהכירו אותנו התקבלנו כחבריתחילה לא היינו חברי קיבוץ אך . אהרון ברפת ואותי בחדר האוכל

אהרון עבד מוקדם בבוקר עד מאוחר . עברנו לגור ברחובותעזבנו את הקיבוץ ו. שליד גדרה" נטע"ון לחווה החקלאית הצטרף אהר

לא דיברנו עם הילדה על שעברנו אהרון ואני . שמה ברוריה ,1950בשנת אני נשארתי בבית לגדל את הילדה שנולדה ו בערב

  .לא רצינו לחשוף אותה למה שקרה. בשואה
חגית , יש לה שתי בנות. כיום ברוריה עובדת בהנהלת חשבונות ומתגוררת ברחובות. עשרים שנים נפטר בעלי אהרוןלפני כ

נכדתי  .דפנית ואיתמר, טליה -ושתי בנות ובן לאילנית ,יובל ואיליי, דור -חגיתשלושה בנים של :הנינים שלי, ושישה נכדים, ואילנית

יש לה כוח רצון . ות הקושי של העיוורון היא למדה ויש לה תואר שנילמרו ,היא התחתנה עם בחור עיוור. יוורתהקטנה אילנית ע
  .הנכדות יודעות ומתעניינות במה שקרה בשואה .לא מוותרתהיא בלתי רגיל ו
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