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  25/8/1932 :לידהשנת 

 

  )רנוביץ'ליד צ(קה 'זוצ:  עיר לידה

  

       בלועזית
Zotz'ka (near 

Czernowitz(                                           

  רומניה  :ארץ לידה

 

  בן ציון בן ארצי  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  דבורה היינר  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    קה 'זוצ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Zotz'ka 

  רומניה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה ,אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  " עקיבא –בני "

  .מוגילוב. אוקראינה, טרנסניסטריה, גטו ברשד :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית גטו ברשד:  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

             Bershad Ghetto                                                                                                                             

:  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                             .מוגילוב, בלתם, אובדובקה
   

  בלועזית
Aovdovka,'re all there, Mogylov.  

                                                                   .רומניה, העיר בוזואו :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1944:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )ואיטליהגרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

בוקרשט : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

   בהשגחת הצבא האדום 

  



 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1948 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "טרנסילבניה" אוניית 

  

  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                                                                                                                                         

לפני . מא הייתה עקרת ביתאיאבא היה שותף במחסן עצים ו. אני ועוד שני אחים, מאיא, אבא - יהילמשפחה דת, רנוביץ'נולדתי בצ

הרוסים  1940-ב .עם דודים ודודות שגרו בקרבת מקום, גרתי בקרב המשפחה שהייתה מורחבת 9שפרצה המלחמה כשהייתי בן 

הם החרימו את המחסן ואבי נשאר . לבית ספר רוסיואני הלכתי , כשנהכבשו אותנו ללא קרב ועברנו לחיות תחת השלטון הרוסי 

  .זו הייתה שנה מלאת שינויים. פועל שכיר במחסן שפעם הוא היה המנהל שלו

  

והרומנים גם היו מאוד מרוגזים על היהודים כי בזמן שהם , הגרמנים והרומנים כבשו אותנו. פרצה אצלנו מלחמה 1941בסתיו 

ושם היה ליהודים את בתי , כמו כפר, אנחנו היינו פרבר מאוד קרוב לעיר הגדולה. התנקםנסוגו היהודים צחקו עליהם והם רצו ל

המצב . שוחטים ועוד, חייטים, היו סנדלרים, הכנסת והחנויות שלהם והפרנסה שלהם והם עסקו בסחר בהמות או בניהול מסבאות

ימים לעשות מה שירצו עם  3יבוש הרומנים קיבלו אבל בזמן הכ, הזה קצת השתנה בזמן השלטון הרוסי אבל עדיין היה מצב סביר

  .אני והמשפחה שלי הסתתרנו בימים האלו בתוך הבתים. ימים קשים מאוד 3אלה היו , התעללו, גנבו, ואז הם רצחו, היהודים

  

  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

ן אבל בפולי. ויצאנו עם המזוודות ואספו את כולנו לבית ספר האזורי ואנחנו אספנו את כל מיטלטלינ. רצו לגרש אותנו לכיוון פולין

אנחנו חיכינו עד שהגיעה הפקודה  . הייתה פאניקה גדולה מאוד באותו לילה כי ירו בכל מי שעלה על הגשר! כנסילא נתנו לנו לה

ובדרך השתמשנו בדברים שלקחנו כדי לנהל מסחר עם האיכרים ולהרוויח , אן'העבירו אותנו דרך לוז. לגרש אותנו טרנסניסטריה

אחר . והצליחה להסתיר אותה - ה מספיק אמיצה כדי להחביא באיברים מוצנעים שרשרת זהבסבתא שלי היית. כמה פרוסות לחם

אנשים הגיעו בשיירות מובלות על ידי . כך היינו משתמשים כל פעם בחתיכה קטנה ממנה כדי למכור או להחליף תמורת אוכל

אנשים צעירים סחבו את . הנייסטר דרך בסרביה ובמשך שבועות היינו הולכים בשיירה לכיוון, חיילים על סוסים מכל מיני עיירות

שעשינו (המעבר של נהר הנייסטר . ומי שהלך בסוף השיירה חטף מכות רצח כדי שיזדרז, אנשים מבוגרים סחבו ילדים, הזקנים

אלה  -במים ואנחנו נלחצנו מאוד כי ראינו הרבה גופות, היה על בולי עץ) כי לקחו אותנו ואז החזירו אותנו בחזרה, אותו פעמיים

אז לא דיברו . הייתה שמועה שבדרך הרומנים לקחו כמה בחורות מתוך השיירה ואנסו אותן על הגבעה. שניסו לעבור שם לפנינו

  .יותר מדי מול הילדים ואני זוכר ששמעתי את השמועה במקרה

  

כשאנחנו הגענו . תלמיד ישיבה מזוקןמא ובן שהיה יאבא א, סיפור שאני זוכר בבירור הוא על משפחה בסרביה שהייתה גרה איתנו

הלכה באותו זמן עם חברים שלהם  המשפחה ההיא. נתנו לנו לישון באורווה, בערב לאחת מחניות הלילה בזמן המסע הזה

הגרמנים ראו אותם יוצאים מהשיירה וצעקו . כשהם ראו שנתנו לנו את האורווה הם רצו להצטרף אלינו. סרביה בקדמת השיירהמ

הגרמנים צעקו שאם . כנס פנימה לתוך האורווהישני חיילים גרמנים רדפו אחריהם והם הצליחו לה. אך הם לא עצרו, " !הלט"להם 

טיפסתי עליו , אני הייתי בדיוק על החציר. אז המשפחה התייצבה מול הגרמנים, לא יוציאו את המשפחה הזו הם יהרגו את כולם

האב שקיבל כדור בפה ונאנח אחר , מוציאים את הגברים החוצה ויורים בהם איך שהגרמנים. וראיתי את כל ההתרחשות מלמעלה

והאם שנשכבה על הרצפה והתחננה מלקקת את הנעליים של , הבן שהכדור שפשף לו את הצוואר, כך כל הלילה בתוך האורווה

המשכנו בהליכה והם נשארו  למחרת בבוקר אנחנו. וגם לה לא הקשיבו ולקחו אותה החוצה. הגרמנים כדי שיעזבו את בעלה ובנה

  .אני מאמין שהם לא שרדו הרבה זמן אחר כך. שם

  

. ככה ישנו במשך ימים או אולי שבועות, הוכנסנו לרפת ועל הרצפה פוזר קש. זור באלטהאחר הליכה ונדודים הגענו לכפר באל 



 

ו עטוף בסמרטוט שחור לכיוון בית אבא שלי לקח אות. המקום הזה זכור לי במיוחד מכיוון ששם חלה אחי בדיזנטריה ונפטר

יקח אותנו עם העגלה יוכשהוא נסע לכפר הוא עשה עסקה עם אחד האיכרים ש, לדוד שלי היה זוג מגפיים  .הקברות של הכפר

  .נסעו איתנו ביחד לברשט, בני משפחה וחברים, דודות, דודים -כל מי שהיה לו מקום על העגלה. שלו לברשט תמורתם

וישנו על דרגשים , התמקמנו בבית שהיה יחסית נוח למחיה, )הדולינה(די ריקה בשם  כי כולם כבר פונו ממנה שם הגענו לשכונה 

האנשים סבלו מאוד , גרנו שם בצפיפות גדולה. מצאנו בבית גם כמה ספרי קודש. שהכנו מדלתות וחתיכות עץ שהונח עליהם קש

אנשים שהשתגעו מרוב רעב הסתובבו , ס ורעב כבד וגם מחלות נפשמחלות טיפו, חורף קשה מאוד, 1941זה היה חורף . מהקור

לא פעם . המסירות המשפחתית הייתה רבה ולא פעם התחלקו במעט שבמעט עם קרובי משפחה אחרים. ברחובות כמו כלבים

בעיקר , ו אוכלהאנשים הבריאים יצאו לעבוד בכפרים שמסביב ותמורת עבודתם קיבל. גם פרצו מריבות וחיכוכים על עניין האוכל

מא שלי יוא, אני שכבתי אז חולה בטיפוס. חולים, רוב האנשים שחיו איתנו בבית שכבו רוב הזמן על המיטות. מרק מקמח תירס

אני זוכר שאח שלי נצמד אליה כדי להתחמם וכל . ושכבה שם עם חום גבוה, כנראה מחלת כליות, גם חלתה שם קשה מאוד

מא נאנקה מכאבים וכאשר הרחיקו את יא".  !את הילד מעליה כדי שתמסור את נשמתה לבוראהוציאו : "הדודות והסבתות צעקו

ה ובאו אנשים שתפסו אותה בידיה ימא הולבשה בכותונת לילה נקייזו הייתה טראומה אמיתית כשלמחרת א. אחי היא נפטרה

היא הובאה אל קבר אחים אי שם . תיםשיערותיה מתנופפות ברוח ובליווי צעקות של כולנו היא נזרקת לעגלת המ, וברגליה

  .באוקראינה יחד עם יתר מתי הגטו

  

בהמולת השוק מצאתי לי פה , והתחלתי להסתובב בשווקים ובירידים בין האיכרים 10כשהחורף חלף ואני הבראתי הייתי כבר בן 

ית בדיוק אפתה סוג של בורקס ובעלת הב, באחד הימים אפילו הגעתי לאיזה כפר שעבדתי בו בניקוי חצרות. ושם משהו לאכול

אחר כך התחלתי .  זוכר את הטעם שלו ממש עד היום אני. והיא נתנה לי אחד כזה, הריח היה כל כך טוב וחזק. עם מילוי דלעת

כל האיכרים . הוא נתן לי בעיטה וכל האבנים התפזרו, נט וראה אותי מוכר'יום אחד עבר שם הסרג. לסחור בגפרורים ואבני מצית

חלק מהאנשים שהגיעו לגטו . עוד נפשי בי כדי שלא ימצאו אותיהתחילו לצחוק והתכופפו לחפש אבנים ואני ברחתי כל  מסביב

. ולכן הגיעו בריאים ועם רכוש ושכרו דירות יותר טובות, בניגוד למסע שעשינו ברגל הם הגיעו בקרונות. הגיעו כעבור כמה חודשים

, התחזקו הקשרים עם רומניה והמצב התחיל להשתפר 1943-ל שהזמן עבר והתקרבנו לככ. אנחנו כילדים היינו הולכים אליהם

הייתה התערבות של השלטונות הרומנים כדי להקל על הילדים . הגיעו קצת כסף וקצת בגדים מהקהילה היהודים בבוקרשט

אבא של שלמה (היה יצחק ארצי אחד השליחים  .ובסוף גם נשלחו שליחים יהודים שהגיעו לבתי היתומים, היהודים שם בגטאות

  .שבא לראות את המצב של היהודים היתומים בתוך הגטאות) ארצי

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

עשו רשימה ובמשפחה שלי התלבטו . מברשד תוך כדי המלחמה ולקראת סיומה התחילו להתארגן קבוצות של ילדים יתומים

אני זוכר את העצות לחיים . אם כדאי שנפרד מהמשפחות או שעדיף להציל אותנו וכן לשלוח. מאוד אם לשלוח את הילדים או לא

ה אמרו לנו להיות רופאים או אופים אבל מה שנחרט לי בראש הוא הבקש, על מה ללמוד ובמה לעבוד, שנתנו לי הדודים והדודות

ונסענו ) ארגזון מעץ(הועמסנו אני ואחי על מזחלת עם מעט ציוד  1943ביום חורף בסוף  .להבטיח שאני ואחי לעולם לא נפרד

עד היום יש לי  -בדרך היה קר מאוד ואצבעות הרגלים שלי קפאו. שם היה בית יתומים ואנחנו הצטרפנו אליו. לעיר המחוז בלטה

שני דברים . מאותו רגע היינו כל הזמן במסגרת בתי יתומים בין הרבה ילדים וקבוצות. שםת באחת הציפורניים בגלל הקור עיוו

אבל בגלל שהבנים והבנות ישנו בנפרד קרו כל מיני , השני קצת מביך לספר. אחד הוא שנדבקתי בצרעת: אני זוכר מבית היתומים

  ... מקרים ונגיעות ודברים לא נעימים בין הבנים עצמם

  

ברגע שעברנו את הגבול הכניסו . קבוצה גדולה בהשגחה ובטיפול של יהודי רומניה לקחו אותנו לישון ברכבת משאכשכבר היינו 

יהודי שהפך לבית  כל הילדים שהגיעו ברכבת הגיעו לבית אבות. זה היה עולם אחר בשבילנו, רונותלק תלנו לחמניות עם נקניקיו

היה שם , כל הילדים היו מגיעים לחצר. ים וחדרים ובפינה היה גם בית כנסתהייתה חצר גדולה ובת. ברומניה ילדים בעיר יאשי

ואז בפעם הראשונה . ושם היו עושים לנו דזינפקציה, קחו לנו אותםידוד גדול והיינו מכניסים את כל החפצים שלנו שם בפחד שי

יע משלוח של ילדים העמידו אותנו בשורה כל פעם שהג. יה עם סדינים ושמיכהנקי) כולנו ישנו במיטות קומתיים(נכנסתי למיטה 

ולכן לא לקחו , אני ואחי התעקשנו לעבור לאימוץ רק אם נשאר ביחד. והיו באות משפחות יהודיות שבחרו לעצמם ילד לאימוץ

גם בבית . זה מעשה מדהים לקחת אליך ילדים מזוהמים ולטפל בהם ולטפח אותם. אותנו ונשארנו בבית הילדים כמה חודשים



 

הגרמנים נסוגו והרוסים התקרבו ואנחנו שמענו את , ביאסו בינתיים התקרבה החזית. מים טיפחו אותנו וקיבלנו אוכל ובגדיםהיתו

י בצד אז הוא היה בחזית ביאש. ותו לחזיתוהרוסים כבשו אותה ושלחו א, אבא שלי נשאר בברשד. קולות הנפץ של התותחים

ברגע שחששו שהרוסים יכבשו את המקום החליטו להעביר את הילדים למקום . זהואנחנו בצד השני ולא ידענו זה על , הרוסים

אני ואחי נשארנו בין . שם לא היה בית ילדים ולכן היו חייבים לפזר את כל הילדים בין המשפחות. והגענו לעיר בשם פוקשן, אחר

ר לי שיש לו ילדים משלו והוא לא יכול לקחת עד שהגיע אדם אחד בשם מנדל סימון והסבי. האחרונים כמובן כי רצינו להיות ביחד

אחרי שנים נודע לי , היינו אצלם כמה שבועות בלבד. ואחי אצל השכן, אני אצלו - יקח אותנו קרובים אחד לשנייאבל הוא , שניים

נעליים אצל המשפחה הזו התחלתי ללמוד לתפור . אני מצטער על זה מאוד, שהם עלו לבאר שבע אך אני מעולם לא פגשתי אותם

  .בתוך בית המלאכה

  

שם החזית כבר כבשה אותנו והיה . שם היה רק בית ילדים ולא משפחות, כשהחזית המשיכה להתקדם שלחו את הילדים לבוזאו 

ברגע שראינו , כילדים שלא היינו בהשגחה גדולה במיוחד. המעבר מהמשטר הרומני לכניסת הצבא האדום וגירוש הגרמנים

הילדים הבוגרים יותר החליטו ללכת לחפש . שרנו איתם והשתוללנו ללא גבולות. ו על הטנקים שלהםשיירות של רוסים קפצנ

, אני מצאתי שם בגדים שהתאימו לי. הדבר היקר ביותר שמצאו שם היו משקפי אופנוענים. דברים בתוך מחנות הצבא הגרמני

מצאתי שם גם זוג סוליות מגפיים . ם כדי שלא יהרגו אותיוהתלבשתי גם בבגדי חייל נאצי עד שהחברים שלי צעקו עלי להוריד אות

דיבר , דובר יידיש, אחרי כמה ימים הופיע בבית הילדים קצין יהודי רוסי. ל ערך בגלל כל מה שלמדתי בפוקשןשבעיני היה אז בע

רנוביץ הגענו 'אני ואחי מצ .זור שהשתייך לרוסיה נלקחו להשגחה של הרוסיםין אותנו וכל אלה שהיו שייכים לאראי, עם כל הילדים

. שם לימדו אותנו שירים ברוסית ודברים מהמולדת של רוסיה. לבית ילדים גדול שאכסנו אותנו בו במיוחד בתנאים מצוינים, לשם

לקחו אותנו לחנות הכי גדולה בבוקרשט ויצאנו משם עם מזוודה . כל זה היה בחסות הצבא האדום על חשבון הממשלה הרומנית

כעבור מספר חודשים החליטו להחזיר את כל הילדים לרוסיה והתארגנה שיירה . מלאה בבגדים שהותאמו לנו במיוחדיקרת ערך 

דודה שלי מצאה אותנו באחת . זור אורל לבית יתומים אחרלא המבוגרים יותר נלקחו למכרות הפחם והצעירים יותר. ברכבת

למרות שהשלטונות פרסמו כל הזמן שזה סיכון , שלא נגיע לרוסיההעצירות באמצע הדרך והבריחה אותנו איתה על כרכרה כדי 

הדוד שלי אברהם שיינר אמר שאנחנו . נשארנו אצלה זמן מה סגורים בבית בלי לצאת כדי שלא יגלו אותנו.  גדול להבריח ילדים

למדנו שם . 'חי לכתה אוא' אני הלכתי לכתה ג. ים אותנו לבית ספר עממי יהודי ביאשהילדים צריכים ללכת ללמוד והוא רש

למדנו שירי ארץ ישראל ועל הגיאוגרפיה . הייתי גם בתנועת בני עקיבא בזמן הזה. שנתיים ואני קיבלתי תעודה עם ציון מאוד גבוה

הוא ברח ! אבא שלי -יום אחד ישנו בבית ובדלת דפק. ואני מאוד אהבתי ללכת לשם בשעות אחר הצהריים, של ישראל והיהדות

  .הוא הביא לי במזוודה כובע סירה של הצבא האדום -אני כילד זוכר רק דבר אחד. עד אלינו והצטרף מהצבא והגיע

  

השידוך . מא שלו שמעה שאבא שלי חזר והחליטה להפגיש אותו עם אחת השכנות שלה שהייתה אלמנהילי היה חבר טוב שא

עברנו לגור ביחד ארבעתנו וההורים החדשים ונולדה  לאשתו החדשה סאלי שפלר היו שני ילדים וכך. הצליח והם נפגשו והתחתנו

לך אחרי הצהריים להפיץ ואני הייתי הו, עניין שהיה לא לגמרי חוקי, ההורים התעסקו ביצור סבון ובמכירתו. לנו גם אחות נוספת

, והשני, ינהוותו לואחד מהם היה מאוד עשיר ורצה לקחת אותנו תחת חס -אחד מכל צד של ההורים, היו לי שני דודים. את הסבון

הייתה התלבטות לאן ללכת . לי ולאחי) אישור שהייה(עלה לארץ הרבה שנים לפני כן והצליח להשיג סרטיפיקט , הדוד שלמה

  ...ואנחנו החלטנו לעלות ארצה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

שברצונך להעביר לדורות המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):הבאים

דוד שלמה בא לקבל אותנו בסירה והתאכסנו אצלו בתל אביב ברחוב . לנמל חיפה 7/3/1948- יה ביאחי וסבתא שלי עלינו באנ, אני

את אצלו למדתי להכיר . מא שלו ושני ילדיםיובכל זאת לקח על עצמו את העול הזה של א, עדיין רווק, הוא היה פועל בנמל. הירקון

והפעם בגלל הבדלי " סלקציה"שם הייתה . הוא החליט שאנחנו צריכים ללמוד ושלח אותנו לחסות עלית הנוער. הים של תל אביב

טחון מלא יאני יכול לומר בב. בגלל השתייכותי לבני עקיבא אני הגעתי למוסד דתי. הגילאים הפרידו אותי ואת אחי למוסדות שונים

  !בכפר הנוער הדתישהשנתיים הכי יפות בחיי היו 

  

בלילה . חצי יום עבדנו במשק חקלאי וחצי יום למדנו. י הילדים בהשגחה של המורים והמדריכים"מנוהל ע, זה היה כמו קיבוץ קטן

הרבה לימודי ליבה . למדתי והתפתחתי, אני פרחתי במקום הזה. היינו עושים שמירות על המגדל כי זו הייתה מלחמת השחרור



 

הייתה לנו טירונות מאוד קשה ולי . ל"ואז התגייסתי לאחד המחזורים הראשונים של הנח, הייתי שם עד הגיוס. וקצת לימודי קודש

היינו . החברה שלי הייתה כותבת לי מכתבים והייתי שומר אותם בכיס כל הזמן עד שנרטבו מהזיעה, היה מאוד לא קל שם

וא לי בלוק ציור של ילד ערבי מדפי פרגמנט והכנתי ממנו אלבום ואני זוכר שגם שם הצלחתי למצ, נכנסים לבתים ערבים ריקים

  ....על הדף הראשון היה דגל פלסטין. תמונות

  

אני . ואנחנו טיפסנו על ההרים ברגל, מסביבנו היו בעיקר הרים וכפרים ערביים עזובים. בטירונות היינו במחנה אלנבי בירושלים

. ל"כחייל נח" טירת צבי"אחרי הטירונות הוצבתי לשנה ב. נו שם פירות בבוסתניםערבי ומצא שהיה אז כפר" מלכה"זוכר שהגענו ל

הסורים תקפו מוצב ". תל קונטיילה"בתקופה ההיא הייתה פעולת . בנים ובנות לחוד, את חיי הקיבוץשם למדתי להכיר קצת 

. ה שלנו שיבואו להחזיק את המוצב'חברואז לקחו קבוצה מה. שהיה בידינו באזור הגבול והחיילים של גולני ספגו אבידות קשות

זו הייתה מפקדה של . שם נשארתי עד תום השירות, נשארתי בתוך המשק ושימשתי כסמל סעד במחנה גדעון, אותי לא לקחו

כ עברו למעברה "אח. בינתיים באותו זמן אבא שלי ואשתו עלו ארצה והתמקמו במעברה בראש פינה. ל"של הנח 901גדוד 

היינו צריכים לקשור , והצטרפתי לאבא שלי שעבד בנמל כסבל, שאני השתחררתי עברתי לגור יחד איתם בצריףכ. בטירת הכרמל

כ נרשמתי לקורס "אח. זאת הייתה עבודה קשה מאוד אבל לא לתקופה ארוכה. סחורה בבטן האונה ולהעמיס אותה למשאיות

לאחר שהקורס נגמר עבדתי בחרטות . ם הקימו את הקורסזה היה מחנה אנגלי שנעזב ובצריפים ש. חרטות בבת גלים לחצי שנה

אבל אחרי חצי . כיה כדי להכין משאבות ידניות'מפעל של יהודי שהביא מכונות מצ, מקום אחד היה טרנמיסיה, במספר מקומות

מצננים שאז , שם יצרו כל מיני חלקים לקירור". תעשן"ואני עברתי לחוף שמן בחיפה למפעל שנקרא , שנה המפעל פשט את הרגל

קבוצה שאני והחברים  -)אשנב לתרבות ובידור(ר "כל יום אחרי העבודה הייתי הולך לאת. היה להם שימוש רב בעיקר באילת

ככה יצרנו לנו מועדון מפגש חברתי , מביאים לשם מרצים וסופרים, היינו מארגנים טיולים, הקמנו עם קצת תמיכה מהעירייה

  .שהייתי נהנה מאוד ללכת אליו

  

אני . המפקד שלנו היה אפרים ריינר. של חיל רגלים) אלכסנדורניה( 33הוצבתי בגדוד . יצאתי לחודש מילואים 1958באוגוסט 

הייתי סמל . פגשתי שם את כל החברה הקיבוצניקים והייתי מסודר עם כל הציוד והמדים והתרמיל, מאוד נהניתי לצאת למילואים

שתי קבוצות שבמהלך ". תמרון בין הכחולים והירוקים"יצאנו לאימון שנקרא  ...הרגליים על" גטס ומטס"אז עוד הלכו עם , מחלקה

היינו צריכים לעשות תרגיל של . עשינו את סדרת האימונים במקום שהיום הוא כרמיאל. האימון עשו סימולציה של מלחמה בניהן

עד אז היו רימוני הגנה . עשינו את התרגיל באש חיה. הייתי צריך לזרוק רימון בזמן שכולם מסתערים. לכבוש גבעה, כיבוש יעד

גרם  200, שהיה בנוי מקופסת אלומיניום, ובתקופה ההיא בדיוק הכניסו גם את רימון ההתקפה, כאלו שהיו גורמים לרסיסים

, את הרימוןהתקרבתי ורציתי לזרוק . מצדי ומאחורי רצו חיילים שיורים באש חיה. אני הייתי צריך לזרוק אחד כזה. חומר נפץ

למזלי לא הספקתי לעשות את תנועת ההרמה עם היד . הוא התפוצץ לי בתוך כף היד. אבל ברימון היה פגם - שלפתי את הנצרה

אבל , ששתים בחיפה ושם נותחתי והתאו"לאחר התלבטויות פינו אותו לבית חולים רמב. אז כל הרסיסים עפו לי לכיוון הרגליים

אבל המכה הכי ', הייתי מתאמן על כתיבה ביד שמאל כמו ילד קטן בכתה א, לגור עם ההורים חזרתי.  איבדתי את כל כף היד

  .הרי לחרטות צריך שתי ידיים טובות וזריזות - חזקה שקיבלתי הייתה המוראלית

  

זה ללשכת כשסיפרתי על . כשנכנסתי לאוטובוס פעם עם הגדם הגלוי הייתי בטוח שכל האוטובוס יושב ומסתכל עליי ובוחן לי אותו

המילים שלה השפיעו עליי מאוד ואחרי . פגישה אחת שאני זוכר לטובה עד היום, השיקום החליטו לשלוח אותי לפסיכולוגית

ל קיבלתי "בגלל שהייתי נכה צה. לתי לנסות להשתקם ולהתחיל לעבודהפגישה הזו לא הייתי צריך לחזור לשום טיפול והתח

גם גרתי בה יותר הייתי מאושר שיש לי דירה משלי ו. יבלתי קניתי לי דירה ברמות רמזובעזרתם ובעזרת הלוואות שק, תגמולים

כל פעם שפגשתי מישהו . חודשים 3עבדתי שם . התחלתי לעבוד בתור פקיד בבנק ישראל בתור טלפן. שנה אחר כך 30מ

הבנק ואמרתי לו שהתפקיד לא מתאים פניתי למנהל . מהגדוד שלי צחקו עליי ואמרו שאני צריך למצוא עבודה שמתאימה לי יותר

ין אז התפטרתי הוא טען שאין לו איך לעזור לי בעני. 16שפעם פיקדתי על אנשים ועכשיו אני עושה תפקיד של נערה בת , לי

הפקיד אמר לי שאפשר לעשות שימוש בידע הטכני שלי , חיפשתי עבודה אחרת. חזרתי ללשכת התעסוקה. ועזבתי את העבודה

  .זה מצא חן בעיני ושלחו אותי לאחראי להכשרה מקצועית. במשהו שקשור למקצוע שליולשלב אותי 

  

לי שהחזירה לי את הכושר לכף התאהבתי בפרוטזה ש. חזרתי למרכז השיקום כדי שירכיבו לי פרוטזה ולימדו אותי להשתמש בה

נתנו לי ! לא כחולה אלא כעובד -הגעתי לשם כדי לעבור השתלמות על המחרטות, משם נשלחתי למחרטה בתל השומר. היד

בניתי לעצמי מכשיר כדי שבעזרתו אוכל להשתמש . לחרוט ציר של פרוטזה לברך ואני עשיתי את זה כאילו שהיו לי שתי ידיים



 

אחר כך התחלתי לעבוד בעכו . קיבלתי תעודה גם על העבודה הזו .כך שיכולתי להיות חרט רגיל ולא נכה, במחרטה ולסובב גלגל

בערבים ובחופשות לקחתי בעצמי . התלמידים אהבו אותי ונתנו לי הרבה כבוד. ריך קורס שהיה הצלחה גדולה מאודבתור מד

ושנתיים לאחר , התחלתי להיות פעיל בארגון הנכים, תוך כדי העבודה למדי גם כרסום והשחזה. קורסים כדי להיות מדריך מוסמך

היום גם קטועי ידיים מקבלים זכות לנהוג  - בעקבות הבקשה שהגשתי אז. הפציעה שלי נבחרתי למועצה של ארגון הנכים בחיפה

  .ולא רק קטועי רגליים, ברכב

  

 -הפסקתי לעבוד בהדרכה והתחלתי לפקד על בתי ספר, מאוחר יותר הפכתי למפקח מחוזי של חיפה והצפון בענף המתכת

וקורסים במפעלי , מרכזי הכשרה למבוגרים, )הזמןשלמדו יום בשבוע ועבדו בשאר (בתי ספר לחניכים , ערביים, תעשייתיים

לקחתי את הרכב . יום אחד דודה שלי אמרה לי שיש לה מישהי להכיר לי ושאסע לירושלים. תעשייה שם הייתי אחראי על התוכן

 4- ו ילדים 2יש לנו כרגע  .חתונה גדולה ושמחה גדולה, לאחר כמה חודשים התחתנו. חיפושית שקיבלתי ושם הכרתי את זיוה

התארגנתי בהתנדבות עם כמה אנשים ויחד עברנו בין החזיתות והבאנו עיתונים , אחרי מלחמת ששת הימים 1968ב. נכדים

אחרי המלחמה . הייתי גם ביחידה של אח שלי וביקרתי אותו. והתקשרנו למשפחות שלהם לבשר שהם בריאים ושלמים, לחיילים

ר בצבא ולא שחררו אותם ואף אחד לא ידע מה הזכויות שלו בתור חייל ומה מגיע שאישהם היו צריכים לה, הייתה לחיילים בעיה

עברתי ניתוח  1985ב. ואחר כך עוד אחד. קיבלתי התקף לב 1983-ב. ד מישהו הגענו להסביר להם בדיוקאז אני ועו, לו לקבל

ואחר כך שוב עברתי , כשרה מקצועי בעכושנה אחר כך הייתי מנהל מרכז ה. עורקים שלקחו לי מהרגל והעבירו ללב 4והחליפו לי 

עשו לי מסיבה יפה במשרד בחיפה ואחר כך מנהלי המרכזים ובתי הספר עשו לי עוד . יצאתי לגמלאות 1997לפיקוח עד שב

  ...ושם היו כולם עם המדריכים והמורים ואכלנו ושתינו ושיבחו אותי מאוד, מסיבה

  

 CNCחשוב למכונות התחלתי לעבוד עם תכנת כשנכנס עניין המ. צוע שליעסק במקגם בתור גמלאי המשכתי להתעניין ולהת

התחלתי להתנדב במרכז הכשרה בנוה דוד אבל הפעם לא עם . וגיליתי שאני יכול לתכנת את האותיות לפי איך שאני רוצה שיהיו

בשלב . ו וחרטו בעצמםהכנתי להם ממש תכנית לימודים מסודרת והם לאט לאט למד. מתכת אלא בחריטה על עץ בעזרת מחשב

לאחר כמה זמן משרד העבודה הוציא הנחיות לא להעסיק גמלאים כדי שלא יתפסו מקומות  . מסוים המנהל בא והציע לי גם שכר

אני . בפארק תעשייה בתפן באותו התחום אבל לא ויתרתי והתחלתי לעבוד. עבודה לצעירים ואני הייתי צריך בלב כבד לעזוב

שנים הפסקתי  3-רק לפני כ.. ת ואני צריך לקום בבוקר כדי להספיק לאוטובוס ולהגיע בזמן ולראות אנשיםאוהב שיש לי התחייבו

נוסעים לנופשים , אני וזיוה היינו מטיילים הרבה. ת ולהתעסק בעניינים של ועד הביתלגמרי לעבוד והתחלתי ללכת יותר להרצאו

נפילות חזקות ומכולן הצלחתי לקום ואפילו לעלות  3היו לי בחיי . יתי בופעמיים כבר נסעתי לבקר באזור הגטו שהי. ל שנהכמעט כ

שאחריה  - השני היה הפציעה בצבא. כל הטראומות והאירועים שעברתי שם, הראשון הוא הילדות בתקופת השואה. גבוה יותר

- רופא אמר לי שאני צעיר בהשאחריו , והשלישי היה התקף הלב והניתוח. הצלחתי לא רק להיות חרט אלא להיות מדריך לחרטות

להגיע לארץ ישראל ולהקים  -אני מרגיש שנפל בחלקי כל מה שאבות אבותיי התפללו והתחננו. אני מרוצה מאוד היום! שנה 15

  .הם לא זכו בזה ואני כן ובשבילי זו זכות מאוד גדולה. מדינה
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