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נולדתי ברומניה בכפר . קראו לי מנדל אהרונוביץ כשנולדתי וכשהגעתי לארץ החלפתי את השם לשם עברי. קוראים לי מיכאל רון

. מינה ורבקה, אני מנדל, איצקו, ילדים 4היינו . בכפר הזה ותמשפחות יהודי 2היינו רק . 1926לדצמבר  25דרוחוי בחודשט באזור 

היו לי חברים לא יהודים שהרביצו לי . האשימו את היהודים שהם הרגו את ישו. יות חזקהכבר בגיל קטן הרגשתי שם אנטישמ

. אז קיבלתי עוד מכות מההורים שלי בגלל שהם טענו שאני אשם. חזרתי הביתה עם פצעים ובכיתי להורים שלי. 5/6כשהייתי בגיל 

אבל הם לא , למה אני אחר מהאחרים, "תעוף לפלסטין ,יהודי מלוכלך"למה קוראים לי , שאלתי את ההורים שלי למה מרביצים לי

  .אולי הם לא ידעו את התשובה הנכונה לענות לי. ענו לי

מה התלמידים . דתומר הוציא אותי החוצה מהשיעור כלדוגמה ה. למדתי שם בבית ספר בכפר ותמיד הרגשתי שם אנטישמיות קשה

ולא הבנתי עדיין למה דווקא מרביצים , קיבלתי עוד יותר מכות? מהשיעוריםאמורים לחשוב עלי אם המורה מוציא אותי ככה 

 מולהוא העיף אותי הביתה ?בחלוקה המנהל שאל מה יהודי עושה בטקס. היה טקס מיוחד בבית הספר שמקבלים עניבה .יהודיםל

  . הה עוד יותר חזקתבכיתי ומאז קיבלתי עוד יותר מכות והאנטישמיות נהי. תלמידים 150

יום אחד הגיעו אנשים מהכפר ואמרו לו שהוא לא יכול . לאבא שלי היה מכולת קטנה .עלו לשלטון מפלגות אנטישמיות 1940ב

הם נתנו לו כמה ימים ללכת ועזבנו ביחד את הכפר לכיוון . פה יותר ושהוא חייב ללכת לעיר דרבן איפה שיש יותר יהודים לחיות

אחרי זה ראש העיר הכריז . אופנוע עם שתי קצינים גרמניים שהלכו לדבר עם ראש העירהגיע  1941ביוני . 14דרבן כשהייתי בן 

כל . שאנחנו חייבים לעזוב את העיר תוך שעתיים כי הרוסים רוצים להפציץ אותה ואין צורך לקחת כלום כי אנחנו חוזרים לפה

את כל : הם עשו סלקציה. שוטרים על סוסיםאחרי שתי קילומטרים עצרו אותנו . יצאו, משפחות יהודיים 500מתוכם כ, העיר

הלא יהודים חזרו  .ן'רכבת בורניצקילומטר עד תחנת  10הלכנו ברגל בערך . היהודים שמו בצד ימין ואת הלא יהודים לצד שמאל

 ן עםאנשים לווגו 50/60הגיע רכבת ונכנסנו בערך . אפילו את החלונות הוציאו מהבתים שלנו. וגנבו מהיהודים את הכל, לעיר

מי שהיה שם הם עשו ספרציה לבין . יו ברומניה'נסענו למחנה טרגו ג. וסגרו את הווגוניםשנשאר בחוץ חייל רומני אחד  שמירה של

ואת הקבוצה שלא היה לה  במחנה אותם הם השאירו שם. לקבוצה שהיה לה כסף וזהב הם לקחו אותו. מי שלא היה לולו כסף וזהב ו

הבנות עם אמא בכפרים , הבנים עם אבא. עבדנו מיוני עד אוקטבר. שלחו לעבוד בכפרים מסביב, גם המשפחה שלנו, כסף וזהב

בחורף היה . לשםכי אמרו לנו שאנחנו חוזרים  הבגדים היחידים שהיו לנו הם הבגדים שלבשנו מתי שהוציאו אותנו מדרבן. שונים

את אבא שלי לקחו . בתי כנסת 22בזמנו היו בדורוחוי . וישנו שם בבית כנסת על קשים דרוחויבאוקטובר חזרנו לעיר  .לנו קר מאוד



 

לא . אמרו שנוסעים לטרנסניסטריה, שלי את אמא שלי ואת שלוש האחים אותי כולל, ליהודים שנשארו. לעבוד בצבא עבודת פרך

הכניסו אותנו שוב . ם אדמה עם בתים ושנעבוד בחקלאות ושיהיה לנו טובהבטיחו לנו שנקבל ש. שמענו על המקום הזה לפני

העיר הייתה , הגענו לעיר אתאקי .שם אמרו לנו לרדת מהרכבת כי אין גשר מעל הניסטר. לווגונים ונסענו יומיים עד נהר ניסטר

יהודים והתאריכים ביום שבו הם  הרוסה בגלל הפצצות ונשארו שם רק קירות בודדים של בתים שעליהם היה כתוב בדם שמות של

הרבה ילדים נפלו למים . ולא ראינו כלום וחשוךהיה קר , של הניסטר לקחו אותנו בסירות לצד השני בלילה. עברו את נהר ניסטר

בבוקר . מעלות וירד שלג 20מינוס , היה קר. הרוסה ורק נשארו שם קירות בודדיםמוגילב שהייתה בצד השני הגענו לעיר . ומתו

לא נתנו לנו אפילו לקבור אותם והיינו צריכים . מתו בדרך יהודים הרבה. מחרת התחלנו ללכת בתוך אוקראינה ולא ידענו לאןל

הלכנו  .לעצמם ואז הכלבים אכלו את המתיםהורידו למתים את הבגדים ולקחו אותם  התושבים המקומיים. להשאיר אותם שם בשלג

. ר מחוץ לרפתטמ 10אמרו לנו מהצבא הרומני שאסור לצאת יותר מ. על קשים רפתותוך ישנו שם בת. טקאוץעד הכפר טרופובה קנ

ולשם נתנו לנו  מטר מחוץ לרפת 100הבאר לשתות מים היה בערך . ם אוכל והם ענו לנו שזה לא הבעיה שלהםעשאלנו אותם מה 

, לחכות למוות אז אנחנו הצעירים הלכנו מהגטו לא רצינו? אוכלאיך אפשר לחיות בלי , היינו בטוחים שאנחנו הולכים למות. ללכת

. לעצמם וגם היה אסור להם לתת לנו אוכל אבל גם להם לא היה. ינים שיביאו לנו אוכלובקשנו מהאוקרא, ות שהיה אסור לנולמר

. ו וגנבנו אוכלבכל זאת הסתובבנ. יהרגו אותנו תהחיילים הרומנים היו מפוזרים בכל מקום ואמרו לנו שאם יתפסו אותנו מחוץ לרפ

 פעם הלכתי לחפש אוכל עם אחותי. קילומטר רחוק מהרפת כדי לקבל אוכל 30הלכנו מגינה לגינה עד , ומומחה בגניבות 15הייתי בן 

אז . היא הייתה נראת כמו מת. וראיתי שהיא מאוד לבנה בפנים ובידיים, מעלות 30היה קור עז של מינוס . 9שהייתה בגיל  רבקה

ככה החזרתי לה חום לגוף והיא עד היום אומרת לי תמיד שהיא נשארה . דם השפתי לה בין הידיים עד שיצא ללקחתי שלג ושפ

  .בזכותיבחיים 

נהיינו לבנים כמו קיר והרבה אנשים מתו . היו עלינו אלפי כינים שאכלו לנו את הדם. ה בעיית הכיניםתבעיה יותר גדולה מהאוכל הי

הזזתי את הקשים לצד וראיתי שכל הכינים היו על הבגדים שלו כי אחרי שהוא מת . שלי לא קם שכןבבוקר אחד ראיתי ש. מטיפוס

אבל היה שכבה של שלג של שתי , רציתי לקבור אותם באדמה. מטיפוסאחי יצקו ואחותי מינה מתו שם . כבר לא היה להם מה לאכול

אבל השלג היה , ם מאה מטר מחוץ לרפת ונסיתי לחפור בשלגהוצאתי אות. אפילו כף לא היה לנו, לא היה לנו שם כלים לחפור. מטר

. אותם הנחתיבדיוק איפה  זוכרעד היום אני ...היה אוכל טעים בשביל הכלבים, שלגתוך השמתי אותם שם ב. קפוא וקשה כמו אבן

מני והוציאו את כל לילה אחד הגיעה עגלה עם סוסים של הצבא הרו. שעדיין חיה היום בתל אביב י רבקהנשארתי עם אמא ואחות



 

אמא שלי עלתה ". בוא איתי, אתה טוב בשבילי"וכשהחיל ראה אותי הוא אמר  15הייתי בן . היהודים מהרפת ובחנו אותנו אחד אחד

חוץ ממני הם לא מצאו עוד מישהו מתאים מהרפת . על העגלה והתחננה אליהם בבכי שלא יקחו אותי אבל הם לא הקשיבו לה

ים נהגרמנים ביקשו מהרומ. יהודים 500הביאו אותי למקלט והיו שם עוד בערך . בעיר שייגורוד צבאי גדול הגענו לבסיס. שישנתי 

לא ידענו . ונסענו, הכניסו אותנו לווגונים. יומים לא הביאו לנו אוכל אלא רק מים. גלבנות גשר מעל הנהר בובשביל עובדים יהודים 

לצאת איתו  -הייתי הכי קטן –בת עצרה וקצין גרמני הגיע לווגון שלנו ואמר לי באיזשהו שלב הרכ. לאן והאנשים התחילו להלחץ

הכניסו אותי לווגון של . והייתי מלא כינים, שנים והסרחתי חזק מאוד 3לא התקלחתי כבר . מכל ווגון הוציאו יהודי אחד. החוצה

הוט אה " רתי שיר ששמעתי מסבתא שלי ביידישש. שאלו אותי כמה שאלות ובקשו ממני לשיר להם שיר יהודי .הגרמנים הקצינים

אחרי זה הם רצו לראות איך נראה יהודי ...". מודה אני לפניך"שאלו אם אני יודע להתפלל והתחלתי להגיד בקול . "ייד אה וואבלה

אם לזרוק אותי  ,מה לעשות איתי המפקד שלהםהקצין שהוציא אותי מהווגון שאל את . נימול והייתי חייב להוריד את המכנסיים

רובם . שם סיפרתי לכולם מה בדיוק שאלו אותי. הם הביאו לי לחם וחזרתי לווגון. אני טוב לעבודהלא כי והם אמרו ש ,מהחלון

כי הם היו , כולם התחילו להתחבק ושמחו כשהם שמעו זאת. בווגון הבינו יידיש ואז אמרתי להם שאני יודע שלוקחים אותנו לעבודה

  . אותנו למות בטוחים שלוקחים

המקום היה בתוך אדמה עם בתים זמניים כמו שחיו לפני מאות . העמידו אותנו בשורה ובדקו אם כולם נמצאים. הגענו למחנה גרמני

היה בעיה איך . אנשים 10-היינו חייבים לחלוק שם לחם אחד ל, ט ולא קיבלנו אוכלעכמ. יהודים מכל אירופה 3000הינו שם . שנים

אם היינו רוצים ללכת לשירותים . בין אנשים שהתלוננו שלא קיבלו פרוסות שוות ריביםלפרוסות שוות והיו הרבה לחלק את הלחם 

" כן"לא תמיד שמענו אם ענו . מטר 20שישבו למעלה במרחק של כ הגרמנים ורוסים צעירים היינו צריכים לקבל אישור מהחיילים

ולפעמים הם ירו באנשים שהבינו שאישרו להם ללכת , גמים של הנהר בולא רק בגלל המרחק אלא גם בגלל הרעש מה, "לא"או 

  . להתפנות

באיזשהו שלב הפסקנו ללכת לשירותים . כשהלכתי לקחת אוכל סגרתי את החור עם אדמה. בסיר שאני קיבלתי לאכול היה חור

לשתוף את הסיר והלכנו עם אותו הסיר  בבוקר לא היה מים. של האוכל אז עשינו את צרכינו בסירים. ו בנוות כי פחדנו שירבליל

  . לקבל תה

 40אנשים היו שם עם . אית ולקחו את הגופות של המתיםשגיע מכל בוקר ה. הרבה אנשים קיבלו שם טיפוס בגלל הכינים ומתו

גשר על נהר העבודה הייתה לבנות  .לעבוד ילכובגלל הטיפוס והגרמנים טענו שהם עושים רק כאילו הם חולים כדי שלא  חום מעלות



 

הם אמרו שלמרות . ואמרו לכל היהודים לצאת החוצה ושהולכים הביתה סוף סוף  SSגרמנים  קצינים 3יום אחד הגיעו  .הבוג

הראשונים שילכו  10-ההיה שם קצין שעשה רשימה מי . בכל יוםאנשים  10, בסירות קטנות הביתהלוקחים אותנו , שהגשר לא מוכן

מה אתה ! ילדים 5יש לי אישה בבית ו? אתה רוצה ללכת הביתה, ילד"  :להירשם ואז אמרו לי האנשיםאני גם עמדתי בתור . הביתה

בלילה שמענו רעש מבחוץ אבל לא ידענו מה . והוציאו אותם החוצה מהמחנהאנשים  10הקצין רשם !". לך אחורה? עומד פה בתור

. מקומות של תלייה 10מטר אחד מהשני ועמוד מלמעלה ו 10 במרחק של שתי עמודים בחוץבבוקר ראינו . הם עושים שם בדיוק

 10פתאום נכנסו לשער המחנה . גם את החולים כי אמרו שיש להם הודעה מיוחדת להעביר לנו, הגרמנים הוציאו את כולם החוצה

הם , ם לא חוליםהיהודים האלה ה 10-ה:" וקצין גרמני אמר עם ידיים ורגליים קשורות, יום לפני היהודים שנרשמו ללכת הביתה

הקצין בחר !". אלא אתם, אבל לא אנחנו הורגים אותם. הם לא רוצים לגמור את הגשר ובגלל זה אנחנו הורגים אותם. עושים כאילו

אחרי . אותו על כסא קטן וקשר את החבל מסביב לצווואר ואז הוציא את הכסא העמיד, אחד מישהו כל בחור לקח, בחורים חזקים 10

 התחנןנישק לו את הנעליים ו, חל לקצין הגרמניז, הוא נפל על הרצפה. הודי אחד החבל נקרע כי הוא היה כבד מידילי. דקה הם מתו

  . 300 בערךהיהודים נשארנו בסוף  3000- מתוך ה. הקצין הלך לאוטו להביא עוד חבל ותלו אותו שוב ואז הוא מת. על חיו

, ראיתי מטוסים שטסים מלמעלה.מי מדברים אחד עם השני כשהם עצבנים מהצבא הגר קציניםראיתי  1944יום אחד בחודש אפריל 

, הלכנו לישון. יהודי אחד יותר מבוגר אמר לנו ביידיש שהרוסים חוזרים בחזרה. אבל לא ידעתי מה הולך מחוץ למחנה שהייתי

. גרו עם שרשרת אבל פחדנו לצאתאת השער של המחנה ס. לא חייל אחד אפילו, ובבוקר כשהתעוררנו לא היו יותר חיילים גרמניים

 .מתישהו הגיעו לשער שתי פרטיזנים רוסים על סוסים. שמענו פיצוצים מסביב. חשבנו שבטח יהרגו אותנו בחוץ? לאן לצאת

מישהו מאיתנו שידע טוב רוסית ענה לו שאנחנו יהודים מאירופה . למרות שהוא בטח ידע מי אנחנו" מי אתם: "פרטיזני אחד שאל

פתחנו את השער ואז הם צעקו  .הפרטיזנים אמרו לנו לפתוח את השער. אותנו לבנות גשר מעל הנהר בוג בשביל הגרמנים ושהכריחו

. לא ידענו לאן ללכת. לפני שיצאנו מהמחנה הלכנו למשרדים של הגרמנים ולקחנו את האוכל שהם השאירו שם!". הביתה"לנו 

הלכתי . אז לקחתי חתיכות של בדים וקש וקשרתי אותם לרגליים, כבר לפני הרבה זמןהם נהרסו לי , הייתי בלי נעליים? לאיזה כיוון

בדרך . אף אחד לא ידע מי אני. הייתי בלי תעודות ובלי כלום. ה שהיה גדול ממני בכמה שנים לכיוון מסויםאינביחד עם בחור מאוקר

באיזשהו שלב הבחור שהלך . ים זרקו אותנו מהטנקיםהרבה חיילים רוסים לקחו אותנו טרמפ על הטנקים וכשראו שאנחנו מלא כינ

איפה שנשארו אמא שלי , רציתי לחזור לאיפה שלקחו אותי מגטו קנטקאוץ. נשארתי לבד. איתי עזב אותי כי עברנו קרוב לבית שלו

רו לי שהם שאלתי אותם איפה היהודים שהיו בגטו והם אמ. נכנסתי לכפר והלכתי למשפחה שעבדתי אצלה בשדה. ואחותי רבקה



 

הם רצו שאשאר אצלם ושאתגייס לצבא הרוסי ואחרי המלחמה הם רצו לאמץ אותי . שמעו שרומנים באו לקחת אותם חזרה לרומניה

נשארתי לישון אצלהם ברפת ללילה אחד ובבוקר . ורציתי לחזור למשפחה שלי 17אבל הייתי רק בן . כילד כי לא היה להם ילדים

בשביל לעבור את  לא היה גשר. עד שהגעתי לנהר ניסטר יומייםהמשכתי ללכת ברגל בערך . י בדרכיהכינו לי שק עם אוכל והמשכת

הצבא הרוסי בנה גשר בשביל הטנקים והיו שם חיילים שבדקו מי רוצה לעבור ורצו לראות . במלחמה כל הגשרים נהרסו, הנהר

ה עיר יתליד הגשר הי! לא ידעתי איך אני אעבור את הגשר הזה בלי מסמכים! אבל לא היה עלי כלום ,מסמכים מי אתה ומאיפה אתה

הוא אמר לי שאם אני רוצה . הוא שאל אם יש לי כסף אבל לא היה לי. ופגשתי יהודי שניסה לעזור לי לעבור את הגשר, בשם מוגילב

לא היה לי ? ליטר וודקה שאלתי את היהודי מאיפה אני משיג וודקה לעבור את הגשר צריך להביא לחייל הרוסי ששומר בגשר בקבוק

הוא אמר . הוא אמר לי שבמרחק של קילומטר יש מקום שבו הצבא הרומני השאיר הרבה תפוחי אדמה בתוך בור בתוך האדמה. כסף

. וככה השגתי בקבוק וודקה עשיתי את זה. שהוא יתן לי ליטר וודקה אם אני אלך לבור ההוא ואגנוב שק של תפוחי אדמה בשבילו

יש לי משהו , תסתכל"אז הוצאתי את הבקבוק וודקה ואמרתי לו . הסברתי לחיל מי אני ושאני בדרך הביתה לרומניה, הלכתי לגשר

הבאתי לו את הבקבוק , לקחתי שלוק. הוא פחד שאני רוצה להרעיל אותו!"  תשתה אתה קודם"הוא הסתכל עלי ואמר !". בשבילך

בדרך לפעמים אנשים . קילומטר עד הנהר פרוט 1000 עד 800בערך המשכתי ללכת ברגל עוד . ן לי לעבור את הגשרואז הוא נת

 הנהרשאלתי שם אנשים איך אני יכול לעבור את . גם בנהר פרוט לא היה גשר. סך הכל הסתדרתי, הביאו לי לאכול ולפעמים גנבתי

בלילה האיש עם . רובל 10מהאנשים כסף ובסוף היה לי במשך יום ביקשתי . רובל 10ואמרו לי שיש מישהו שלוקח אנשים בתרומת 

יהודים שחזרו בלילה ושאלתי  10הגעתי לדרבן ב. קילומטר 6הוא  דרבןהמרחק משם עד ל. העביר אותי לצד השני הסירה

אחד אמר שהוא יודע שהם  בהתחלה אף אחד לא ידע לענות לי אבל אז יהודי. אם הם יודעים אם ההורים שלי חזרו מטרנסנסטריה

. לא היה לי יותר כוח להמשיך ללכת וביקשתי מיהודי אחד לישון אצלו. קילומטר 34מרחק של , חזרו אבל הם גרים עכשיו בדרוחוי

זה . בחצר היה לו לול והוא אמר לי שאני יכול לישון שם. הוא הסכים אבל אמר שאסור לי לישון בבית בגלל הכינים שעדיין היו עלי

ישנתי שם ליד העופות ובשלוש בבוקר ברחתי לכיוון . והוא אמר לי שבבוקר הוא יביא לי אוכל, לא היה קר. 1944ה במאי בהי

  . דרוחוי

הם היו בשוק ואמרו שההורים שלי . אהרונוביץפרוים בכניסת העיר שאני הבן של  יהודיםם ואמרתי ליהריוהגעתי לדרוחוי אחרי הצ

, של הורייהם לקחו אותי לכיוון הבית . הם אמרו לי שאבא שלי אומר קדיש עלי בתפילות בבית כנסת .כבר לא בחייםבטוחים שאני 

שלי להורים  הלךהיהודי . ובלי נעליים והייתי נראה זוועה, של רוסים בגדים וכובעהייתי עם . מטר מהבית 200וחיכיתי במרחק של 



 

עמדו מולי  שלי ההורים. שאולי אני בחיים ולכן רמז להם לאט לאט, הוא לא רצה שיהיה להם שוק. והוציא אותם מהבית לכיווני

ואז היא הבינה  הראתי לה סימן שהיה לי בראש שקיבלתי בגיל צעיר. מטר ואמא שלי לא האמינה לי שאני הבן שלה 5במרחק של 

 יםלי את הבגדים שהיו עדיין מלאשרפו , עשו לי אמבטיה. והתנשקנו דקות ארוכות ובכינו ביחד הרבה, התחבקנו. שאני באמת בחיים

  !אחרי שבוע עדיין מצאנו עלי כינים. והזמינו הביתה ספר לספר אותי, כינים

ה אחות תלאמא שלי הי. אבל לא היה לי בגרות ומקצוע, נשארתי בדרוחוי שנתיים. רבקה ההורים ואחותי אני ,נשארנו ארבעתינו

ההורים שלי רצו שאני אשאר איתם אבל לא . שאני רוצה ללמוד שם מקצוע ,בלי שההורים שלי ידעו, וכתבתי לה מכתב, בבוקרסט

בלילות . מקצוע שקשור לטקסטיללעבוד ב שם למדתי. ונסעתי אליה לבוקרסט, הדודה שלי הסכימה!  היה לי מה לעשות בעיר הזאת

במפעל . ז עברתי למפעל גדולבהתחלה עבדתי במפעל קטן של יהודים וא. בגרות אחרי שנתייםעבדתי ובימים למדתי וקיבלתי 

זה היה בשנה . שעבדתי היו קומוניסטים בשלטון ולכן נכנסתי למפלגה של קומוניסטים צעירים והרגשתי שיש לי חיים טובים

המפעל בו עבדתי רצה לשלוח אותי ללמוד הנדסת טקסטיל באוניברסיטה וגם לשלם לי , אחרי שקיבלתי תעודת בגרות.1946/1947

 23-35יום אחד ראיתי בעיתון מודעה שאומרת שהאקדמיה הטכנית הצבאית מחפשת צעירים בגילאים . לימודיםמשכורת בזמן ה

בגדים , אוכל, קיבלתי מהצבא השכלה, התחלתי ללמוד באקדמיה הצבאית. החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. שיבואו וילמדו בה

קיבלתי תפקיד טוב . תי תואר שני של מהנדס צבאי ממומחה בנשקאחרי ארבע וחצי שנים סיימתי את הלימודים וקיבל. ומשכורת

שם יהודי . המפלגה הקומוניסטית אמרו לי שאני חייב לשנות את השם שלי. אבל קראו לי מנדל אהרונוביץ שזה שם יהודי, בצבא

התחתנו בשנת  .ומניוהחלטנו להחליף את שמי לשם ר, בשלב הזה הכרתי את אישתי היקרה. בצבא הרומני זה לא טוב אמרו לי

  . ה ברומניה והתחתנה עם בחור יהודי רומניטלנו בת שהיא למדה הנדסה מכנית באוניברסי הנולד .1957

ונולד להם בן  1984הם עברו לארץ בשנת . אחרי החתונה שלהם כשהיא הייתה בהריון היא אמרה לנו שהיא רוצה לעלות לישראל

יום אחד שלחו לי תמונה של הבן שלהם וכשראיתי את התמונה . עבודה טובה בארץ יהם היו מהנדסים והם קיבלונש .באותו שנה

אישתי אמרה לי . הלכתי להוציא דרכונים כדי לבקר אותם. אמרתי לעצמי שלא יתכן שהנכד שלי גודל בלי להכיר את הסבא שלו

אמרו שלא מגיע לי פנסיה אם אני עובר לגור הרומנים . ישראל גם לארץ נעלהושאנחנו , מבוגרהיינו כבר בגיל די , שאין זמן לבקר

 15עבדתי שם . ואחרי זה עברנו לפתח תקווה וגרנו בהתחלה בלוד .1985עלינו לארץ בשנת. במדינה אחרת אבל רצינו מאוד לעלות

הצבא  באיזשהו שלב. את הכסף שמנו בצד וחיינו מאוד צנוע וככה קנינו בית. ואשתי עבדה בתור אחות המון שעות, שעות ביום

הצבא . לקחו אותי לבסיס לבחון מה אני יודע ומאוד התרשמו ממני. הישראלי פנה אלי כי הם שמעו שהייתי מהנדס צבאי ברומניה



 

יום אחד הגיע קצין מהצבא הישראלי לבית של הבת שלי כדי לדבר . רצה שאני אתחיל לעבוד אצלו ברגע שאני מסיים את האולפן

ואשתי החליפה את שמה " מיכאל רון"המליץ לי להחליף את השם לשם ישראלי והחלפתי את השם להוא . איתנו ולהכיר אותנו

הם אמרו לי שהתקציב בצבא ירד ובגלל זה הם רוצים . ביום שסיימתי את האולפן צלצלתי לצבא גדי להתחיל לעבוד". דורינה רון"ל

  .בסוף מצאתי עבודה במפעל בשוק הפרטי. עבודה אחרת אני לא רציתי חוזה קצר כזה והתחלתי לחפש. לתת לי חוזה לשנה אחת

השני סטונדט לתואר , וסיים לימודים לתואר שני, נשוי עם בן, אחד. יש לה שתי בנים שהיו בצבא, יש לי בת שלא גרה רחוק ממני

  .ראשון בהנדסה

תי לתרגם את הסיפור שלי לעברית רצי. שנים לכתוב את הכל 6זה לקח לי , את כל הסיפור שלי כתבתי ברומנית בספר בכתב יד 

, טוןגלמוזיאון השואה בוואשינשל כמה עמודים שלחתי עותק . זה סכום שאני לא יכול לשלם. אלף שקל 30אבל זה עולה , ואנגלית

הם החתימו אותי שהם יכולים לעשות עם הספר . הם אהבו את מה שכתבתי ובקשו ממני לתת להם את כל הספר כתרומה. ללא עלות

קיבלתי מהמוזיאון השואה בוואשינגטון חוברת שנתית ששם רשמו .אני לא יודע מה הם עשו עם הספר בסוף. הם רואים לנכוןמה ש

  . וןיגם ליד ושם בירושלים שלחתי חלק מהספר וזה שמור שם בארכ .את שמי שנתתי להם את הספר שכתבתי

העברית שלי לא כל כך טובה ואני . אילן- ר באוניברסיטת ברודיברתי כב היום אני מדבר הרבה על הסיפור שלי בצבא ובבתי ספר

אני מאוד שמח לספר את . ולכן אני לא כל כך אוהב לדבר בבתי ספר כי הילדים צוחקים עלי, עושה הרבה שגיאות כשאני מדבר

  .במיוחד שאני מרגיש שזה מעניין את האנשים שנמצאים מולי, הסיפור שלי

במלחמת ששת . גם היום באירופה אני רואה שיש עדיין הרבה אנטישמיות. דים ואנטישמיותל מה שעברתי זה בגלל שנאת יהוכ

כולם . אני זוכר שישבנו שם בישיבה ואמרו שצבא כמו שיש בישראל אין עוד בעולם. הימים עבדתי עדיין בשביל הצבא הרומני

תם לא ידעו שאני יהודי ומה שהם אמרו על האנשים שעבדתי אי. בצבא הישראלי הם אינטלקטואלים ואוהבים את מדינת ישראל

ראיתי את זה ואמרתי לעצמי שאי אפשר לחיות יותר . אנטישמיות ועדיין יש ברומניההייתה . מאוד הרשים אותי הצבא הישראלי

ך צרי. גם שקשה אסור לחכות שהאלוקים יקח אותך. אין מקום אחר בשביל יהודים, למרות הקשיים שיש פה. במקום מחוץ לישראל

  .כמו שאנחנו עשינו, על החיים לקום ולהלחם

  . לפי דעתי אם בזמן מלחמת העולם השניה הייתה קיימת מדינת ישראל חזקה כמו עכשיו לא הייתה מתרחשת השואה

 .צריך להיות שלום בין כל היהודים והמדינה שלנו צריכה להיות תמיד מאוחדת וחזקה, בגלל זה אנחנו חייבים לחיות פה כמו אחים

  
  2014מאי  ,תקווה –פתח , יגאל גוסקין: ראיון

 



 

 


