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  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                                                                                                                                        

גרמנו ברומניה בכפר בוציזה בבית . ציפורה- נולדתי שנה וחצי לאחר אחותי הבכורה, בת שנייה להוריי, 16.2.1924 - נולדתי ב

יוסף  - רבקה הכירה את אבי-אימי. עברנו לעיר טרג מורש לרחוב יוקאי מור שרוב דייריו היו יהודים 10פרטי וכשהייתי בת 

היא הייתה אישה שתלטנית , ה נמוכת קומה והגיעה בקושי עד לכתפו של אבאאימא היית. הודות לקשרי המשפחה ביניהם

אבא קיבל את מרותה של אימא ותמיד המשפט האחרון שלו . אבא היה גבוה וניחן באופי מאוד נוח, וניהלה את הבית כרצונה

. של תחנת קמח גדולה אבא עבד לפרנסת המשפחה כמנהל מחסן. אף פעם לא שמעתי מריבות בין הוריי, "כן אשתי" היה  

אבא גידל זקן והלך לבית הכנסת , אימא הלכה עם תלבושת צנועה וחברה פאה, הוריי היו דתיים ושמרו על הכשרות והשבת

למשל . ס ממלכתי כללי בו למדו יהודיים וגויים ביחד וכבר אז נתקלתי בגילויי אנטישמיות"למדתי בבי. ועשה קידוש בערב שבת

בפעם אחרת , "אבל כשהוא מתקרב רואים שהוא יהודי, יהודי נראה מרחוק כמו בן אדם"ה שלנו ש באחד הימים אמר המור
אימא רק חבשה לי את הפצע ואפילו , למרות חומרת המעשה. נפגעתי מאבן שזרק ילד גוי ושברתי עצם במצח מעוצמת המכה

בימי ראשון היה לנו יום חופשי מלימודים  .לא הלכה לדבר עם הוריו של אותו הילד כדי לא לערער את היחסים עם הגויים

ובשבתות למדנו שיעורי דת שכללו שיחות על פרשת השבוע עם בחור שהוסמך לרבנות רק מכתיבת סיכומים היינו משוחררים 
 היה" קן"ה . של הציונים הכלליים חרף העובדה שהוריי לא היו ציוניים" הנוער הציוני"הצטרפתי לתנועת  12בגיל . בגלל השבת

. בפעולות היינו מדברים על ארץ ישראל וקיבלנו חוברות מידע על ישראל, חברים 30-ממוקם בקצה העיר ומנה יותר מ

, מסדר בוקר, היינו עושים התעמלות, בחופשות הקיץ היינו יוצאים למחנה ושם נפגשנו עם חברים מקבוצות אחרות של התנועה
. הגנה עצמית באמצעות מקל –" קפאפ"רץ וביניהם צבי וולף שלימד אותנו היו לנו גם מדריכים מהא. י"טיולים ושיחות על א

, רקדנו הורה וביום שישי היה לנו עונג שבת". זמר הפלוגות"ו " שאו ציונה נס ודגל", " תחזקנה"למדנו גם שירים בעברית כמו 

  .תי ללמוד תפירהעם סיום לימודיי הלכ .ה ניגנו במפוחית פה או באקורדיון וככה עשינו שמח'חלק מהחבר

  

  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

באותה עת פסקה הפעילות . גם האזור בו גרנו, וינה ובעקבותיו חלק מטרנסילבניה עבר לידי הונגריהנחתם הסכם  1940בשנת 
לעובדות כפייה כדי להכשיר דרכי  50הונגרים גייסו את רוב הגברים היהודים עד גיל . התנועתית והתגברו מעשי האנטישמיות

בו , בתיה שחיה בגפה -יבלנו מברק מאחותה של אימאק 1944בפברואר . אבא שלי היה מבוגר ולכן לא גויס, גישה לצבא

 16.2.1944 -התנדבתי למשימה וב. היא הייתה חולה באסתמה, ביקשה אני או אחותי נבוא אליה לכפר בוטיזה כדי לטפל בה
. דותינסעתי לדודתי ברכבת ובמהלך הנסיעה איש לא שאל אותי אודות יה. נפרדתי מהוריי בפעם האחרונה, בדיוק ביום הולדתי

זכור לי שתושבי הכפר היו רומנים ואנשי ההנהלה . י מכתבים"כל אותו חודש טיפלתי בדודה שלי ושמרתי על קשר עם הוריי ע

בנותיו של ראש הכפר היו חברותיי הודות לכך שאני היחידה שדיברה הונגרית לעומת כולם , כלל ראש הכפר היו הונגרים

והטילו  1944ורציתי לחזור הביתה אך לא יכולתי כי הגרמנים כבר פלשו במרץ  בינתיים דודתי החלימה. ששוחחו ברומנית

נדרמים 'הז, התחילו לאסוף את היהודים מבוטיזה 15.4.1944, באיסרו חג, יום אחרי פסח. הגבלות על האוכלוסייה היהודית

השעה במרכז המסחרי וחיפשתי  רכוש ותכשיטים ואני הייתי באותה, נכנסו לדודתי ולקחו ממנה כסף) השוטרים ההונגרים(
אני נתקלתי בשוטרים לצערי כשחזרתי לבית דודתי והם לקחו ממני את העגילים . שמרים היות ופסח נגמר ורצינו לאפות לחם

  .הדבר כאב לי מאוד, את שעון היד שלי ואת הצמיד והטבעת שקיבלתי מאימא ליום הולדתי, שעיטרו את אוזניי מגיל ינקות

לא היו לנו כיסאות או מזרנים ואנשים ישבו על הרצפה ושנעמנו , ו אותנו בבית הכנסת בכפר ושם היינו יומייםנדרמים ריכז'הז
באה אליי אחת הבנות של ראש , כשהייתי בבית הכנסת. הכפריים הביאו לנו לחם ודברי מאפה לבית הכנסת, אחד על השני

ני בכלל לא ידעתי על מה ולמה רוצים לגרש אותנו ולאן והחרדה להתרחץ ולאכול משהו וא, הכפר והציעה לי לבוא אליה הביתה

פיזרו , כשהגענו לעיירה, סוסים לעיירת מחוז בשם דרגומורשטמבית הכנסת לקחו אותנו בעגלות רתומות ל. שלי הייתה גדולה
בשלב הזה . ללא הטלאי חיברנו אותו לבגד ונאסר אלינו לצאת לרחוב, אותנו לבתיהם של היהודים במקום ונתנו לנו טלאי צהוב

נדרמים 'חיטט אחד הז, כשהמתנתי לקרון, של הגירוש הייתי עדיין עם דודתי בתיה ומשם לקחו אותנו ברגל לתחנת רכבת

ללא , סתם ככה, הוא גם הכה אותי בגבי עם מקל, בתרמילי ולקח את הסדין הלבן שלי שלקחתי כדי לפרוש לשינה היכן שנהיה

כמאה אנשים בכל קרון ודודתי שהייתה אסמתטית הלכה וטיפלה באנשים אחרים , עם קרונות משאדחסו אותנו ברכבת . סיבה

הנסיעה , הגרמנים SSבאמצע הדרך התחלפו השוטרים ההונגרים בשוטרי ה. ככה הובילו אותנו לאושוויץ, שנזקקו לעזרה

חלק מהנוסעים כבר מתו במהלך , לנמשכה כמה ימים שבמהלכה לא קיבלנו אוכל ומים ואכלנו רק מה שנשאר לנו בתרמי

רגע לפני , אמרו לנו לרדת ולהשאיר את חפצינו ברכבת, ראיתי אסירים יהודים שבאו לפרוק את הרכבת, באושוויץ. הדרך



 

כי לתומי חשבתי שכל זה טעות ואם " אני רוצה להוציא את התעודות התרמיל שלי, תן לי רק רגע" הירידה אמרתי לאחד מהם 

כי ! זאת הייתה תשובה נוראית" את לא תצטרכי יותר תעודות: "התשובה שקיבלתי ממנו הייתה, ל לחזור להורייאמצא אותן אוכ

פעם אחת קראתי בעיתון . לא ידעתי דבר על אושוויץ ועל מחנות ריכוז אחרים, אדם ללא תעודות וללא זהות הוא כמו אדם מת

, מצד שני, מה שמו ולמי הוא מיועד, פרטים נוספים על המחנהשיש מחנה כלשהו שבו האנשים מתים מטיפוס אך לא זכרתי 

באותו היום שהגענו לאושוויץ ערכו לנו הפרדה בין . אני חושבת שראשני המנהיגות בבודפשט ידעו בבירור לאן שולחים אותנו

נשים צעירות  - לשמאלבחורות צעירות שהיו ללא ילדים ו - לימין, הגברים לנשים ובהמשך את קבוצת הנשים חילקו לשתי קבוצות

אני זוכרת שהיו ...היה עליי להיפרד מדודתי ולא ראיתיה יותר לעולם, עתה. נערות רבות ונשים מבוגרות, עם תינוקות וילדים

נלקחנו למקלחת . הזה מעולם לא הגיע" יום ראשון"בינינו כאלו שנפרדו מהוריהם שאמרו להם שביום ראשון הם יפגשו אך ה 
חלק מהבנות בכו מרוב פחד ונבהלנו . היה לילה ומהארובה יצאו להבות, ליד בניין גדול עם ארובהובדרך לשלם עברנו 

מהלהבות והריח הלא נעים ורק אחר כך נודע לנו מהצוות של הבלוק על ההמתות בגזים ועל הקרמטוריום והבנו היכן אנו 

בנות יהודיות שעבדו במקום גילחו אותנו , עלינוכשהגענו למקלחת הוכרחנו להתפשט לעיני גברים נאצים שהשגיחו . נמצאות

אפורה עשויה מבד " שמלה"ישר הולבשנו ב , בגמר המקלחת אפילו מגבות לא קיבלנו. בכל הגוף ואחר כך התירו לנו להתרחץ

וחזייה אפילו תחתון , והיה עוד חורף והקור העז חדר לעצמותינו 18.5.1944 - זה היה ביום ה. דק כמו שק והיה זה כל לבושנו

וכך " שמלה"בעזרת פרוסת לחם קניתי ממישהי אחרת פריטי לבוש נוספים ובעזרת סכין גזרתי את המכפלת של ה . לא היה לי

האחראים , אני נשלחתי לבלוק עשרים לאגר אי. עשיתי לי חגורה כדי שהשמלה תהיה יותר צמודה לגופי והיה לי קצת יותר חם

כעבור כמה שבועות חרטו על זרוענו מספר . עמד יותר גבוה ולבשו בגדים אזרחיים רגיליםהישירים עלינו היו יהודים שקיבלו מ

היו לנו בגדים אזרחיים אחר כך עם משולש צהוב שמעליו היה , בעזרת מכשיר הדומה לעט ועד היום אני זוכרת כמה זה כאב
הנוהל היה שבזמן ). באושוויץ(ד במקום המספר האישי שלנו ומפקדת הבלוק אמרה לנו שהבנות שקיבלו מספר תישארנה לעבו

בשעה שלוש : סדר היום הלך ככה. המקלחת לוקחים לנו את הבגדים לחיטוי באדים ובגמר הרחצה נותנים לנו אותם חזרה

. שמה התרחצנו, בבוקר היו מעירים אותנו והלכנו תחת שמירה לשירותים שהיו בסך הכול צינור עם כמה ברזים על מים קרים
" תה"אחרי ה. שהוגש לנו בקערה מפח שאותה העברנו מאחת לשנייה" תה"לבלוק וקיבלנו נוזל עכור שקראו לו משם חזרה 

בגמר . שערכו את המסדר את המספר שלנו SSהיינו צריכים להגיד לאנשי ה, יצאנו למסדר מחוץ לבלוק ובו ספרו אותנו

שניגנה את השירים שהיו מקובלים באותה , ות יהודיותשל בנ" תזמורת" סמוך לשער היציאה הייתה , המסדר יצאנו לעבודה
עבדנו בשדות הסמוכים עם . מתחילת העבודה ועד סופה שמענו את נגינתן, קלרינט ועוד, טרומבון, היו נגניות של כינור, תקופה

בכירי המנגנון אדולף אייכמן שהיה מ, "אורח מכובד"באחד הימים שחפרנו שם הגיע . מקוש וטוריה בחפירות של תעלות ניקוז

להשמדת יהודי אירופה במהלך  -"פתרון הסופי"הנאצי של גרמניה ומהאחראים הראשיים לביצועה בפועל של תוכנית ה 

כך ואז התחזיתי לחולת גרדת על מנת שאוכל לעבור לצריף עם תנאים יותר -עבדתי בחפירות במשך חודשיים אחר. השואה

. ולנו להתרחץ בתנאים יותר טובים וקיבלנו כל יום שמן כנגד הגרדת וזה היה טובבצריף חולי הגרדת יכ, "התקבלתי"ו  טובים

הייתי שם כחודש עד ששמענו שיש סלקציה ובשל החשש שישלחו אותנו לקרמטוריום מיהרתי לעבור לבלוק של הבחורות 

ם שלנו שנשארו ברכבות ושל חומרי הגלם במפעל היו הבגדי. ונשלחתי לעבוד במפעל לאריגה' צירפו אותי למחנה ב, הבריאות

היינו גוזרות את הבגדים לרצועות ומהן קלענו צמות כדי להגן על האוניות הגרמניות מפני . רבבות יהודים שנשלחו לאושוויץ

. אנשים מתוכן גם קבוצה של יהודיות סלוניקאים שלא יכולנו לתקשר איתם בגלל השפה השונה 2000במפעל עבדו כ. חבטות
באחד הימים נודע לנו משמועות . עם גרעינים כלשהם לפעמים, כול בצהריים נוזל כלשהו שקראו לו מרק במפעל קיבלנו לא

בדרך , את הסלקציה עשה גבר, שעברו שחיסלו את מחנה הצוענים ושכעת מתכננים לעשות סלקציה ולרוקן את המחנה שלנו

י זוכרת היטב איך הייתי מכווצת את השרירים ככל אנ; ר מנגלה והיא נערכה באולם המקלחת כשהיינו ערומות לגמרי:כלל ד
  ...האפשר כדי שמנגלה יחשוב שאני חזקה כי את הנשים החלשות לקחו למקום אחר

עם מקוש וטוריה ליד נהר , במפעל האריגה עבדתי כשלושה חודשים ועם גמר עבודת האריגה נשלחתי לעבודה בחפירות

בנוסף לכך בסופו של יום עבודה היינו צריכים לסחוב עצי , הנתיב של אפיק הנחלויסטולה הסמוך לאושוויץ במטרה לשנות את 

החליטו הגרמנים לחסל את המחנה אושוויץ ואי לכך נשלחנו  1944בסוף דצמבר . הסקה מקרמטוריום לא פעיל לזה שפעיל

הייתה שם רק רצפת בטון עם , םנסעתי לשם ברכבת וכשהגעתי הכניסו אותי לבלוק בלי מזרנים ובלי דרגשי, בלזן-למחנה ברזן

. כל זה היה בשיא הקור ובגלל שלא הייתה עבודה היו כאלו שבכלל לא יצאו מהבלוק, קצת קשר  וקיבלנו רק שמיכה דקה אחת

למשל כשלמחנה הגיעה קבוצת יהודים ; אני דווקא העדפתי לצאת מהבלוק וכל פעם שחיפשו מישהו לעבודה מיד התנדבתי

באחד הימים שמעי שמחפשים . י לרשום את פרטיהם ולחלק להם אוכל וככה הייתי במשך חודש וחציעזרת, מבודפשט ברגל

קרוב לגבול -שלחו אותנו לעיר ליפשטט שבגרמניה. כעשרים נשים לעבודה וכהרגלי דאגתי לעמוד בשורה הראשונה והתקבלתי

בנותיו של שלמה , דורה ומרגריטה -דוד שלילשמחתי הרבה פגשתי שם שתי בנות . הולנד ושם עבדנו במפעל לחלקי מטוסים
, מזרון, המקום היה חם ונקי וקיבלנו שם מיטה, "בית הבראה"התקופה בליפשטט הייתה בשבילי . אחיו של אבא, שימשוביץ

לקחו , עקב התקרבות החזית. היו שם מים חמים ויכולנו להתרחץ ולכבס את בגדינו. בגד להחלפה ואפילו צלחת וספל לכל אחת

ובדיוק ביום כשהגענו קרוב לקרון שלנו נפלה פצצה  גתנו ברגל לכיוון מרכז גרמניה ולבסוף לרכבת שלקחה אותנו ללייפציאו

שחזר בינתיים  SSקצין ה. SSמהפגזה אווירית של האמריקאים שלמזלנו לא התפוצצה ואחת נוספת נפלה סמוך למקלט ה

לא קיבלנו אוכל כי השומרים היו אומרים לנו ,, בשלושת הימים שלאחר ההפגזה, "איזה מזל של יהודים"אמר לנו ברוגז 

ברחנו תחת " החזית"כל פעם שהתקרבה ". הרסו את מחסן המזון, )המפציצים האמריקאים(עלו מלמעלה , החברים שלכם"

גרמניה ובדרך היה כפר שהייתה בו מאפייה וניחוחות הלחם הטרי עלו  הגענו למרכז, למקום אחר SSהשגחתם של ה



 

. כל כך הרבה זמן לא אכלנו לחם, קשה אפילו לתאר עוד היום את הסבל של הריח המגרה של הלחם עשה לנו..האוויר

עלה התיישבתי בת, "אני נשארת פה ולא ממשיכה הלאה: "אמרתי לבת דודתי, כשהרגשנו שהמלחמה כבר לקראת סיומה

מאותו יום פילסנו את דרכנו לבד עד שהגענו לעיר בשם . ושהייתה ליד הכביש ובנות דודי ושלוש בנות נוספות הצטרפו אליי

אני זוכרת שהיו שם חיילים מכל מיני , נוכחנו לדעת שהגענו ממש זמן קצר אחרי שעיר זו שוחררה על ידי האנגלים. אושץ

תוך זמן קצר הוא סידר לנו חדר בבניין שהיה שייך למפקד , מפקד האנגלי מי אנחנובעיקר אנגלים ורוסים והסברנו ל, ארצות

  .המשטרה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

קיווה למצוא מישהו ממשפחתו ואני קיוויתי כל אחד מאיתנו , הסתיימה המלחמה והתחלנו להתקדם מזרחה 1945למאי  8- ב

בדרך כלל , הלכנו ברגל ממקום למקום ומידי פעם היינו נכנסות לחוות החקלאיות ומבקשות קצת אוכל. לפחות למצוא את אבא

נו נתנו לנו תפוחי אדמה מבושלים בשומן חזיר ועל אף שהיינו רזות ומורעבות נזהרנו ואכלנו כמויות קטנות בידיעה שהגוף של

באחת , החיים-באותם ימי הנדודים האיכרים אפשרו לנו ללון אצלם באשם שבחווה סמוך לבעלי. לא מסוגל לעכל את המזון

אחרי אותו יום ליוו . ידי חיילים רוסים שרצו לבלות איתנו את הלילה אבל ברחנו מהם וחזרנו העירה-הפעמים כמעט נתפסנו על
חת הפעמים פגשנו פעיל ששמו מרק שצירף אותנו לקבוצה גדולה של פליטים וארגן לנו ושמרו עלינו שני בחורים יוגוסלבים ובא

מכיוון שאותה רכבת נסעה לאט מאוד עברנו לרכבת אחרת ובהמשך עברנו מהונגריה לרומניה עד . נסיעה לרומניה יחד איתם

אחיהן של -עימם את ישראל בן הדוד שליבאורדיה נפגשנו עם פעילים יהודים מקומיים שקיבלו את החוזרים ו. שהגענו לאורדיה

על , נפגשנו באורדיה וההתרגשות הייתה גדולה!!! כל אותו זמן ציפיתי לפגישה עם אבא ולבסוף הוא הגיע. דורה ומרגריטה 

אימי לא שאלתי כי ידעתי שלפי הקריטריונים של הנאצים היא נחשבה למבוגרת וידעתי מה מדיניות הנאצים כלפי נשים בגילה 

 התעניינתי אצל בנות העיר שלי האם מישהו ראה אותה ולצערי, בנוגע לאחותי ציפורה. שהייתי בטוחה שהיא לא תחזורכך 

ששם היה , אבא סיפר לי שהוא היה בגטו. הסתבר לי שהיא לא הגיעה לאף מחנה עבודה וכנראה נלקחה לתאי הגזים עם אימא

כל היהודים בכמה משלוחים למחנה אושוויץ ושם נפרדו אימי ואחותי  מפעל ללבנים ומשם סמוך לחג השבועות לקחו אותם ואת

כמה ימים אחרי שנפגשתי . הכאב היה גדול ולא דיברנו על זה יותר, אבי נשלח למחנה עבודה בגרמניה וכך ניצל ממוות. ממנו
י "שנתמך ע" חלוצותבית ה"אבא מצא עבודה במנסרה אצל בן דודו בוורשה ואני עברתי ל , עם אבא נאלצנו להיפרד שוב

. ועם אבא שמרתי על קשר בעזרת מכתבים 21הייתי בת , וינט או הסוכנות היהודית בעיר המגורים שלנו בטרגו מורש'הג

היו לנו חיי . קיבלנו ארוחת בוקר וצהריים והיו לנו שם חדרי לינה כך שהרגשנו שדואגים לנו ואנחנו מסודרים" בבית החלוצות"
הייתי מעורבת בכל מה שנגע למדינת ישראל , ו בשבט קיבלנו פירות מארץ ישראל"את חגי ישראל ובטחגגנו , תרבות עשירים

בנות ואני הייתי הסגנית של  20היינו כ, אני עבדתי בסלון לתפירה מחוץ לבית. וגם היו אצלנו ביקורים של שליחים מהארץ

ות מבדים שהיו במתפרה או שהובאו על ידי הלקוחות תפרנו בגדים לפי הזמנ, מנהלת המתפרה כי היה לי רקע בתפירה לפני
בפסח הוזמנתי לבני דודים שלי ממשפחת שימשוביץ שגרו באורידה . 1946גרתי בבית החלוצות מאוקטובר עד פסח , עצמם

ג בעומר אחותי "בל: "כך נפגשנו ושוחחנו רבות ובאמת הפעמים אמר לי אליעזר-בימים שאחר. שהיה חבר של ישראל בן דודי

נעניתי בחיוב להצעתו ועוד באותה שבוע חזרתי לבית ". גם אחי מתחתן אז בואי נצטרף אליהם ונתחתן גם אנו, מתחתנת

  .אליעזר- החלוצות להיפרד מחברותיי ולאסוף את חפציי ומשם חזרה לאורדיה ולבעלי לעתיד

חזרתי הביתה , בגמר החופה, השאלתי לחופה שמלה יפה מבית התיאטרון וכך עשתה גם גיסתי מרים 19.5.1946בשנת 

חתונות  72באותו יום נערכו . ופשטתי את השמלה ישר לידיה של בחורה אחרת שהתחתנה באותו היום עם חבר של אליעזר

  . שמחה שהייתה מהולה בעצב על כל בני המשפחה שלא זכו להשתתף בשמחתנו, של ניצולי שואה

אנה מרתה על שם בת אחותו של אליעזר שלא שרדה את הזוועה : מותקראנו לה בשני ש, נולדה בתנו הבכורה 31.3.1947- ב

האסיפה הראשונה שלנו הייתה " . העובד הציוני" הצטרפנו לקבוצה של . ואבי העניק לה את השם רבקה על שמה של אימי
: וניותהמפלגה הקומוניסטית נתנה לשתי א. ם ושמחנו מאוד"אחד החברים שמע ברדיו על ההצבעה באו, 1947בנובמבר 

היו לנו אישורי יציאה מרומניה אבל לא . אישורי יציאה לישראל אז החלטנו להצטרף להפלגה, "עצמאות"ו " קוממיות"

בדצמבר נסענו חמישה ימים מאורדיה לנמל בורגז  22-23ב, מטעם האנגלים אז לא יכולנו לעשות עלייה חוקית םסרטיפיקטי
  7620הצטופפנו  27.12.1948ב, חודשים 9ו התינוקת שעדיין לא הייתה בת בקור של דצמבר ועם בתנ, בבולגריה עם רכבות

איתרו אותנו האנגלים , כשיצאנו מהדרדנלים, נוסעים בשלוש או ארבע קומות של דרגשים ולאחר ארבע ימים של הפלגה

. וזאת הייתה חוויה נוראיתסמוך לחופי קפריסין הורידו אותנו לסירות שהביאו אותנו לחוף . והספינה נאלצה להפליג לקפריסין

בנוסף לעוגמת הנפש שעברנו בלשון המעט ובנוסף לזה שגירשו אותנו מארץ ישראל זה היה גם מפחיד לעבור מהאונייה 

בקפריסין היינו במעצר . ה וקפצתי עם התרמילים מיד אחריהם'אליעזר קפץ ראשון לסירה ואני מסרתי לידיו את רבקהל, לסירה

לא הייתה עבודה ולכן . במחנה היה מטבח שהאנגלים ניהלו וגם הסוכנות דאגה לנו, עם זוג נוסף באוהלשלושתנו , במחנה קיץ

מים לשתייה היינו מביאים ממרחקים וחלק מהמים היו שמורים לרחצה של רבקה באמבטיה , הגברים ישבו ושיחקו בקלפים

ליעזר גם אלתר פומפייה שעימה ריסקתי תפוחי עץ א, המאולתרת שאליעזר בנה ולכיבוס בגדיה והמבוגרים התרחצו במי ברז

התכופפתי לחפש אותה והנה , באוהל ישנו במיטות צבאיות ואני זוכרת שהתעוררתי לילה אחת ולא ראיתי את רבקה, לרבקה



 

היא באה לקראת המשפחות שילדיהן , כנולד יורש העצר למלכה הבריטית. מתחת למיטה משחקת עם הפנס שלנו, היא הייתה

 .לחיפה" קדמה"לפברואר יצאנו עם אוניית  18לגיל שנתיים וכך משהקדימו לנו את השחרור ב מתחת
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  

עברנו להתיישבות  1953-כל הזמן רציתי לגור בקיבוץ אבל אליעזר לא רצה שאחרים יגידו לו מה לעשות אז התנגד לרעיון וב .

שנים ונכנסנו לקשיים  10-חיינו במושב כ, היינו בין המתיישבים הראשונים במושב הראשון שהוקם בחבל לכיש, נתן - במושב יד

כותנה ופרות לחלב אבל הכסף לא הגיע בזמן והיו ששנים שבהן שילמו לנו על , ו ירקותגידלנ, כלכלים כי הייתה זו תקופה קשה

שמענו שבונים את , אחרי כמה שנים. הירקות מאוד בזול ואנחנו נדרשנו לשלם על הובלת התוצרת ועבור הארגזים לתנובה

גרנו בצריפי . 1962 -ם בעיר ואכן עברנו בהמתיישבים הראשוני 30העיר ערד והחלטנו לעבור אליה וגם כאן היינו חלוצים ובין 

בשנים הראשונות של ערד אפילו לא היה כביש סלול , "בנת ביתך"שנים עד שאליעזר בנה לנו וילה בשכונת  8אסבסט במשך 
רוב תושבי . ס תיכון בכפר הירוק"ה בבי'ס עממי ורבקהל"בינתיים נולד לנו צביקה שבשלב הזה כבר למד בבי, רק דרכי עפר

אז בפי הצעירים נקראנו  41ואליעזר בן  28אני הייתי בת , ה צעירים אחרי צבא שהקימו משפחות'חבר, פלוס 20היו בני  ערד

כשבנו את המרכז המסחרי בערד . הכול בארבעים מטרים, פינת בישול ופינת אוכל, סלון, בצריף היו שני חדרי שינה". הזקנים"
. שנים העברנו את החנות למרכז המסחרי ליד הבנק 3דים וסדקית שכעבור קנינו משרד בקומה השנייה והקמנו חנות לב

בשנים הראשונות קניתי בדים בדימונה במפעל אתא ואחר כך קניתי את , עבדתי שם עם שותפה ובהמשך ניהלתי הכול בעצמי

רכתי בחורות שלא היה בעת עבודתי בחנות גם לימדתי תפירה והד. הייתי מגיעה לכל מקום באוטובוס, אביב- הסחורה רק בתל
כשהגיעה עלייה הרוסית הגיעו הרבה . וכיצד לתפור" בורדה"לימדתי אותן כיצד להוציא גזרה מה , להן שום מושג בתחום

בנה את ביתנו ועוד מבנים אחרים כמו בניין , אליעזר עבד בקבלן עצמאי בבנייה. תופרות מקצועיות והרבה מהן היו לקוחות שלי

אליעזר יצא לפנסיה והיה עוזר לי  67בגיל ". בנה ביתך"בונה לבנייה טרומית ועוד כמה וילות בשכונת מפעל סולל , המשטרה

את העסק קיבלה אישה , לקה באירוע מוחי ונאלצנו לסגור את העסק ולעזוב את הבית 79בשעות אחר הצהריים בחנות ובגיל 

סמוך ' עזבנו את ערד לקיבוץ דגניה ב 2001- ב. רונותיוצאת רוסיה ואני נשארתי עם מלאי של כפתורים ובדים והמון זיכ

רבקה נישאה ונולדנו לה ארבע ילדים וצביקה התגייס לגולני והשתחרר לפני מלחמת יום כיפור ועבד כמורה מחליף . ה'לרבקהל
  .ותוכיום הוא מנהל של מפעל לניקוי שפכים שבבעל. בהמשך הוא למד הנדסת חומרים והתחתן ולו שלושה בנים, בתיכון
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