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   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(
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  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  
 

   בלועזית
                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

   

  בלועזית
  

        בוקרשט :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                             

  1944:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 
  

  :עליה שנת
 

1971 

  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(
  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אמא הייתה עקרת בית ואבי היה עובר ממקום למקום ומוכר  .בת יחידה למשפחת הרמן ,רומניה בבוקרשט 1937נולדתי בשנת 

  . שונות עבודותבועבדו  לרוב לא היו עשירים ,שכונה שגרנו בה היו הרבה יהודיםב .מקום קבוע ול לא היה ,ני דבריםיכל מ
התחלתי לבכות  ,קמתי בבוקר והייתי לבדשאני זוכרת  .אחד הזיכרונות הראשונים שלי מאותה תקופה היה בגיל שלוש וחצי

 לינתנה ו "קניתי לך משהו ,יתי בשוקיה" א אמרה ליוהי איפה הייתהשאלתי אותה  .באהקראתי לה עד שהיא ואת אמא  שולחפ

ני יכריות קטנות בכל מויתה מלאה סיהיא הראיתי שכאשר פתחתי אותה אך  ,גפרורים לא הבנתי למה .קופסה של גפרורים
  .זה נשאר לי בזיכרון עד היוםו ,ה לעשות ילדה בגילי כל כך מאושרתיתה מתנה שיכליבאותה תקופה זו ה. צבעים
יום אחד ראיתי  .קומת מרתף -כבישההבית היו בגובה חלונות בה היה שלג ואנחנו גרנו בקומה ש ,מהחורף, נוסף שיש לי זיכרון

י ישהיא תבוא אל ציתיר אזו ,גאנה יזאת חברה שלש אמרהאז אמא ? מי זאת שאלתי את אמאילדה עם מחליקיים וחלון מה
  .אנחנו מדברות בטלפוןואביב -היא גרה בתלכש עד היום ,ומאז אנחנו חברות ,שיחקנו יחד ,ההיא בא .לשחק

אני  ,אגסים לקנותתו לשוק יפעם הלכתי א. ניהםיהיו לו שבעה ילדים ואמא שלי ב ,יוסף דוד ,אני זוכרת את סבא שלי מצד אמי
הוא . י שהוא נפטרהיה כשסיפרו ל מסבא נוסףזיכרון חזק . את זה אסייםשלא עד עוד לבקש  לאהוא נתן לי ואמר וביקשתי אחד 

 .אותו ברחוב שאמנתי והתחלתי לחפהשמעתי שהוא מת לא שכו ,ברגלאליו יתי הולכת יהכל הזמן היה גר קרוב לבית שלנו ואני 
   ..עניתי שאני יודעת אבל אני עדיין רוצה לראות אותוו ,הוא נפטרכי , ת אותושלמה את מחפ שאלוהשכנים 

  

  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

  
לכן ו ,יתה אז בת ברית של גרמניהיכי רומניה ה ,אותהלא הרגשנו . יתי בת שנתייםיה 1939ת נכאשר התחילה המלחה בש

 ,קורה התחלתי להרגיש שמשהו לא טוב באותו זמן .יתי כבר בת חמשיה רכאש 1942התחלנו להרגיש את המלחמה רק בשנת 
  .ים בלילותטהיו לי סיו אז גםו, על מי שלקחו ומי שהרגו דיברו בניהםש ,הפחד שבעיניים של ההורים שליקודם 

נתן לו  ,מישהו תקף אותוו לחם שאבא שלי יצא מהבית לחפ ,אחרי שכבר אסרו על היהודים לצאת מהבתים בלילות, לילה אחד
אחריו עד רדפו הם . תחיל לברוח מהםהו ,עם מקלותקבוצה של אנשים מכים אותו שהוא ראה  .אגרוף בפנים וקרא לו יהודון

או שהוא חוצה את מסילת הרכבת והיא דורסת אותו  :טהללקבל החהיה צריך ו ,ראה רכבת קלה בתוך העיר שמגיע בדרכו אשהו

 וסנטימטרים ספורים מהרכבת התחמק מהדריסה וכך ניצל גם מהאנשים ,הוא בחר לחצות את המסילה. או שמכים אותו למוות
 הדלת הוא כשפתחו בפניו את. וכשהגיע לסופה דפק על דלת הבית האחרוןה טהוא המשיך לסמ .שחצצה ביניהם, וגם מהרכבת

  .כך ניצלהדיירים הכניסו אותו לביתם ו. אמר שהוא יהודי ורוצים להרוג אותו

יום אחד באו רומנים אנטישמים ורצו  .יהיאישה נוצרל חדרהשכירה  שגםיה יכבר גרנו בשכירות אצל אישה יהוד באותה תקופה
לאחר זמן קצר בעלת הבית  .הצילה את הביתכך והם ואמרה שהיא גרה פה ייה יצאה אלינוצרהאישה האבל  ,לשרוף את הבית

  .להשכיר חדר ליהודים ושאנחנו חייבים לעזובלהמשיך אמרה לנו שאסור לה 
לקחו והעירו אותי מהשינה הם  ."ים יהודיםששמעתי שמחפ ,תעזבו מהר"להורים שלי ואמרה להם בשקט באה שהי ייום אחד מ

בת ל ,יאשילעיר  ,בהולמולד משם לקחנו רכבת. רכבתהלתחנת עלינו על עגלה עם סוס ו ,םוהיה קר מאוד וגש .מהר כל מה שיכלו
גרנו שם  ,למשפחה של נוצרים נשלחנו .מחפשים יהודיםששהו אמר ימ שובעד ש תקופהגרנו אצלה ל .קלארה -דודה של אמא

  .קודם לבית שבו גרנולא  אבל ,לבוקרשטעלינו על רכבת וחזרנו  .עד ששוב נאלצנו לעזוב במרתף

סידרו מקום אצל זוג זקנים ולי מא שלי לא .והיא נתנה לו מקום לישון בבוקרשטאבא שלי הלך לאחותו שגרה עם שלושת ילדיה 
הוא היה צריך לפנות לעבודות כפייה ואת אבא לקחו  .ישנו שתינו במיטה אחת בעליית הגג .יתה כמו משרתת שלהםיה אמאו

עד שמצאנו זוג  ,יתה תקופה מאוד קשהיזו ה .לנו רק ריבה ולחם ונתנוקמצנים  דהיו מאו זוג הזקניםו ,היה מחסור באוכל .שלג
עד היום לי  הנשאר היא ,איתי וצוחקת משחקת ייתהיתה טובה מאוד והיהאישה ה .כמשרתת העסיק את אמא שליאחר ש
   .נשארנו אצלה עד סוף המלחמה .בזיכרון

בזמן ו ,הרוסיםנסוגו מהייתה תקופה שבה הגרמנים זו . יום אחד הסתכלתי מהחלון וראיתי הרבה מטוסים של גרמנים ונבהלתי
  . כנקמה על כך שהרומנים בגדו בהם והצטרפו לצד הרוסי, מצד הגרמנים" כבוד"ות החלו בבוקרשט הפצצהנסיגה 
ומאושרים רוקדים וחוגגים את ראיתי אנשים שמחים . יים ויצאנו לעיראמא הלבישה אותי בבגדים חגיג, 1944באוגוסט , יום אחד

חייל אחד לקח אותי על  ,ראיתי הרבה חיילים רוסים .המלחמה נגמרהחשבנו ש ,חופשייםהבנתי שאנחנו ו ,השחרור מהגרמנים
 .שלי שגם לו יש ילדה קטנה ברוסיההידיים ואמר לאמא 

   
  



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

לא יכלו לממן את הלימודים שלי בגלל הוריי לפני זה  .בת שמונה כשאני, בפעם הראשונה בחייהלכתי לבית הספר  1945בשנת 

 ,'בכיתה ב. עברית והיסטוריה של היהודים, תורהלמדנו  'בכיתה או ,יהודי הלכתי לבית הספר. כים לשלםמס כבד שהיו צרי
 .זרוק אותולו ,לימוד שבו היה איור של מלךהלנו לתלוש עמוד מספר  הבית הספר אמרהמנהלת של  ,חנוכההחופשת כשחזרנו מ
מורה האז  לעשות כך מהקה לשאול ליקשה ולא הפסעאחת מהחברות שלי התו ,היה בסדרהכל עד עכשיו הרי  ,שאלנו למה

נכנסנו  .שהבת שלה צריכה לשאול פחות שאלות המורה אמרה לההגיעה כאשר אמא שלה  .הזמינה את אמא שלה לשיחה
גם . דברים הקשורים לדתהפסקנו ללמוד ו ורב עם נוצריםעמ אלאיהודי רק לא היה כבר בית הספר ו ,לתקופה של הקומוניסטים

  .הדת שלהםלנוצרים היה אסור ללמוד על 
אז  ההשכלה גבוהבשיך ללמוד מלה התאפשר ליכלכלי לא הבגלל המצב . שבע כיתות בסךבית הספר את סיימתי  15גיל ב

עבדתי כמוכרת  .אז התקבלתי, בחנויותיה והיה צורך במוכרות יבלים ברומנטיתה תקופה של פסיה וז למזלי .הלכתי לחפש עבודה

   .מנהלת חנות שהתקדמתי להיותקופאית עד כלעבוד  יםבין הסניפרים אותי יוהיו מעב ,ספרים
היה בנה של החליטו להכיר לי בחור יהודי ש הוריי .כמו כל משפחה יהודית גם משפחתי התנגדה לקשר הזהו ,היה לי חבר גוי

יום אחד , אכןו .אותואזהה לפי זה אני והם קבעו שהוא יבוא לחנות שלי ויבקש ממני למכור לו דבר מסוים  ,חברה של אמא שלי
הוא גם שם לב שהוא לא ממש  ,לא הבנתי אותו בפעם הראשונה .20יתי כבר בת יואני ה 18בן  - הוא היה צעיר מאוד ,גיעההוא 

מנהל  אאבל לא בתור פועל אל ,הוא היה עובד במפעל. פיםתמצא חן בעיניי אבל בכל זאת התחלנו להיפגש ומצאנו דברים משו
  .ומאוחר יותר גם נולדה בתי ,1958התחתנו ביוני  .רמן רבינוביץקראו לו ה .תרבות של המפעל
 הוא אמר ,לא רצהאבל בעלי  היו נותנים אישורים לצאת מרומניהיתה תקופה שיה ,נוייהודים עלו לארץ לפנהרוב החברים שלנו 

עד שבא אחיו של אבא של  ,לצאת נתנו ליהודיםבהמשך כבר לא . אז למה לחפש בעיות, שיש לו קורת גג והוא ישן ואוכל בשקט
הוא לא אמר  ?י לעלות ארצהאהאם כד לדעתושאלתי  .יה מותר לישראלים להיכנס לרומניהה ,הגיע לבקר אותנו מישראלשבעלי 

 ,התאהב בארץ מאוד ,בעלי נסע בתור תייר לארץ .כדי שנחליט בעצמינוהזמנה לבקר בארץ אלא שישלח לנו , שכן ולא אמר שלא
והצלחנו להוציא אישורים שהוא צריך  ,בעלי היה חולה מאוד בסוכרת .ישור לעלות לקח הרבה זמן ומאמציםאבל עד שקיבלנו א

  .הצלחנו לעלות לארץ 1971בשנת שעד , ועוד כמה אישורים אחרים שאין ברומניהתרופות 

   

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

 ):לדורות הבאים
  

ביקשנו אנחנו ו, את אתיירצו לשלוח אותנו לקר .שדה תעופהידענו שאחותה של אמא שלי תחכה לנו ב ,כאשר עלינו לארץ
ריגים אבל סהיה שם מפעל של . ולאחר מכן עברנו לקריית אתא, לגור עם דודתי בגבעת שמואל החלטנו .להתייעץ עם המשפחה

שלחו אותנו משם חיפה וסוכנות בלכן חזרנו ל ,יצור גרבייםיהוא היה עוסק בברומניה ריגים כי סהבעלי לא ידע את עבודת 
שם עד שהמפעל פשט  ונשארנו וא סידר לנו עבודה במפעל שעבד בוה ,עזר לנו מאודשהיה לנו חבר משפחה בעפולה  .לעפולה

שבע בת יתה יהבת שלי ה .משכורות היו קטנות אבל הסתדרנואמנם ה, עד יציאתנו לפנסיה ו עבודות קבועותאחר כך מצאנ .רגל
אמרתי ו ותי באיזה שפה אנחנו מדברים בביתראשון בבית הספר המורה שאלה אהורים הוביום ה ,וחצי כאשר עלינו לארץ

עד הילדה כבר דיברה כל כך טוב עברית ש יווןהיא לא האמינה כו ,אמרתי שאנחנו עולים חדשים ,היא שאלה למה .רומנית

   .ילידת הארץ ייתה בטוחה שהיאהש
 .שלא נעבור את זה שוב ,אל תשכחו מה עברנו :ר מסר לדור הצעיריבהערוצה ל ואני ,זהו הסיפור שלי
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