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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

בית ספר יהודי שנוהל על ידי הקהילה , JUNIMIA בשםבית ספרב ' לכיתה א רשמו אותי7בגיל נולדתי בעיר יאשי שברומניה ו

הפסקתי  בית הספרלכשרשמו אותי .  בחדר לימודים מיוחדך בשפה האידיש"לפני כן למדתי תפילות ותנ. היהודית של עירנו

אחרת בה היו גרים יותר  בגלל ריבוי אנטישמיות במקום המגורים שלנו היינו חייבים לעבור דירה לשכונה .חדראותו הללכת ל

תלמוד  "בשם  חדשבית ספרלרשמו אותי שהגענו לשכונה החדשה .  כיתות2 והספקתי ללמוד בבית הספר הקודם רק יהודים

 .  כיתות של בית ספר יסודי4בבית ספר זה השלמתי . דיש וחצי יום רומניתייך ב" למדתי חצי יום תנםש, "תורה

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר

 

שגרו  , באותו זמן גרתי אצל סבא וסבתא שלי .(בוידם) מעליית הגג הכולראיתי ו לעיר שלנו הגרמנים נכנסו צי וח11 בן כשהייתי

ולכול מה שקשור  למניין, דאגו לניקיון ,טיפלו בבית הכנסת, סבא וסבתא. סבא שלי היה שמש בו בדירה בחצר של בית הכנסת

 ,(TRNVAI) שעברו בו כלי תחבורה כמו רכבת חשמלית,החזית של בית הכנסת הייתה קרובה מאוד לכביש הראשי. לתחזוקה

 BASARBIA UNGENדרך הרחוב הזה הגרמנים עברו ימים ולילות ל. TATARASIלרחוב קראו . מכונות ועגלות עם סוסים

 ראינו אך עובר הצבא . ישבנו בשקט והסתכלנו מעליית הגגמכוון שממש פחדנו. עם כל הציוד הכבד (הגבול בין רומניה ורוסיה)

הכביש והבתים רעדו בגלל כובד הכלים ומרוב פחד לא . הטנקים וחיל הרגלים, התותחים, של הנאצים עם כל הכלים הכבדים

 הפכה תוך זמן קצר מעיר שהיה טוב לחיות בה לעיר אנטישמית ומלאת רדיפות באופן יאשיהעיר שלנו . ראינו אפילו כלב ברחוב

לעשות פוגרום והוציאו את היהודים מבתיהם וממקומות  (הגויים האנטישמיים)  החליטו הנאצים ועוזריהם 29/06/1941-ב. גלוי

מלווים   שורות שורות עם הידיים על הראש. יהודיםעוד ועודבדרך לרכבות המוות אספו  .המחבוא ושלחו אותם לרכבות המוות

יה מי שלא היה יכול ללכת לפי הקצב שלהם ה. יהודים נכים, יהודים חולים, בשורות היו יהודים זקנים. בחיילים נאצים ועוזריהם

מרחק גדול של כמה ) במרכז העירממוקמת ה יתהמשטרה שהיתחנת היהודים הלכו בשורות שורות עד . חוטף מכות

  החורגאבי. הובל לרכבת המוות (CESTURA) המשטרה לתחנתבחיים למרות המכות שקיבל בדרך  מי שנשאר. (קילומטרים

היינו צריכים  . שרד וחזר הביתה מלא כיניםשלי אח אחד . 1941 ביוני 29שגידל אותי וגם אחי החורג נספו באותו פוגרום של 

.  לשרוף את כול הבגדים כדי להיפטר מהכינים שהתרבו בכול הבית

נוסף בשם בית ספר לולכן רשמה אותי  כיתות היסודיארבעת  אחרי שסיימתי את שאמשיך ללמודמא שלי רצתה מאוד יא

CULTURA כשהלכתי ,1942חורף של   באחד הימים.התחלתי ללמוד נגרותבבית ספר זה , היה בית ספר עיוני וגם מקצועיש

בשבילם השמחה )קיבלתי מכות מילדים אנטישמיים ו זיהו אותי כיהודי, בגלל הטלאי הצהוב שהיה לי על החזהלבית ספר 

מכות   והרביצו ליזרקו אותי בתוך שלולית בוץ, יום אחד תפסו אותי ילדים  גדולים יותר .(להרביץ לילד יהודי הייתה גדולה

הייתי חולה במשך שבועיים ולא . מהרגליים ובקושי הגעתי הביתה, מהידיים, מהפנים, הייתי מלא דם שירד לי מהאף .חזקות

.           הלכתי לבית הספר סבתא טיפלה בי ויותר לא. יצאתי מהבית

.                הייתה לי תקווה שבארץ אוכל להשלים את השכלתי אבל זה לא צלח .השנים עברו והשכלה לא קיבלתי

והחלק שנשאר  חלק גדול נהרגו. בשנה השלישית של כיבוש הנאצים רוב הגברים לא היו בבית, חורפי במזג אויר 1944בשנת 

בני )ה יהודים בגילי 'לנאצים היה מחסור בכוח עבודה ואז תפסו אותי ועוד כמה חבר .בחיים היה במחנות עבודה מחוץ לעיר

הביאו לנו אבנים של בית קברות ישן של יהודים והיינו צריכים לשבור את . ושלחו אותנו לעבוד בסלילת כבישים  (14

לפי איך שהם  ) 'לפי מטרים קוב ומי שלא סיים את העבודה לפי המטראזנמדדים היינו ,העבודה הייתה מאוד קשה . האבנים



 

היה מאוד קר בחוץ וכדי שלא נקפא מקור אספנו עצים וקרשים והדלקנו מדורות כדי שנוכל . לא הורשה ללכת הביתה (קבעו

. להתחמם

 . יאשי שהיה השריף של העיר שלנוKOTAYEי קפיטן "כל העבודות היו מנוהלות ע

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

בהתחלה נתנו לנו אפשרות .  הסובייטים שחררו את רומניה מהכיבוש הנאצי וקם ברומניה משטר קומוניסטי1944באוגוסט 

דרך התנועה הגעתי למחנה קיץ שבו הייתי ". בורוכוב"אני הייתי פעיל בתנועת נוער בשם ופעילים בתנועה הציונית  להיות

 הגיעו הוראות  בשלב מסוים.יותר מאוחר שלחו אותי להכשרה בטרנסילבניה שם הייתי במשך שנתיים. במשך שבועיים

לקח לנו המון זמן עד . הקומוניסטי לסגור את הקיבוצים ואת תנועות הנוער הציוני ולא נתנו לנו לצאת מרומניה מהמשטר

. הגשנו בקשות וכול פעם קיבלנו תשובה שלילית. שקיבלנו אישור יציאה מרומניה

שלחו אותי לעשות צבא במחנה עבודה במרחק של מאות .  שביקשתי לעלות לארץ ישראל בגלל גייסו אותי לצבא1954ב

 זה בגלל שביקשתי  וכל CONSTANSA ושלחו אותי למחנה עבודה במסגרת הצבא בעיריאשיגרתי בעיר . קילומטרים מהבית

: שני סוגים של נוער שירתו  בצבא בעבודה.  שנים הייתי במחנה עבודה במסגרת הצבא של רומניה3במשך . לעלות לארץ

במשך שלוש השנים שהייתי בצבא ברומניה העבירו אותי  . ונוער יהודי שביקש לעלות לארץ ( BURGEZIM)נוער של עשירים

 עיקר העבודה הייתה בניית טורבינות ,PIATRA NIAMT ,CEILE BICAZ ,CONSTANTA MICIDIכמו , כמה מקומות

. ומסילות רכבת

במשך כול הזמן הזה שחיכינו לאישור עליה לארץ היה אסור לנו לעבוד במקומות ממשלתיים אבל רוב מקומות העבודה היו של 

השמחה , קיבלנו אישור לעלות לארץבאותה השנה . 1962היינו מובטלים עד . לכן נשארנו מחוץ למסגרת עבודה והממשלה

. הייתה גדולה

 . הושסקו'מהמשטר הקומוניסטי של צויש לציין שסבלנו מהכיבוש הנאצי 

     

 

 

 

י על חייך  בארץ /נא ספר

 

הרכוש שאישרו לנו להוציא מרומניה היה . עם עלייתנו קיבלנו צריף אזבסט בדיור לעולים ליד נתניה .5/3/1962עלינו לארץ ב

בבניין " סולל בונה"אני התחלתי לעבוד ב.  אהרון שלנועלינו ביחד אני אריה ואשתי אתי והבן הבכור. ג בתוך ארגז" ק70עד 

" . עקיבה"ובערב למדתי באולפן 

ברומניה אבל זמן  השאיפה שלי והחלום שלי היה ללמוד ולהשלים את ההשכלה שהייתה כול כך חסרה לי ושלא הצלחתי ללמוד

באותו הרגע כל החיים .  וחצי נהרג בתאונת דרכים לא רחוק מהבית7-הבן שלנו בן ה, קצר אחרי שעלינו לארץ קרה לנו אסון

שעד אשתי נכנסה לדיכאון גם . מרוב צער נהייתי חולה והתאשפזתי בבית חולים. הפסקתי ללמוד ולעבוד, שלנו התמוטטו

חזק כדי לשקם את ולהיות אמרו לי שאני צריך לעבוד הרבה הרופאים , חוליםה מבית כאשר שוחררתי. עכשיו לא יצאה ממנו



 

 .שנה 22עשיתי מילואים במשך .  בהרצליהרבוע'  מ48 חדרים ומטבח 2ת הסכנות נתנה לנו דיר. המשפחה

.  בן חיים ובת אורלי,  ילדים2נולדו לנו 

.                                 שנים31אני הייתי המפרנס היחיד במשך . נכדים6כיום יש לנו 

עבדתי גם שעות .  השנים שהיינו בהרצליה הצלחתי לשלם על הדירה שקיבלנו מהסוכנות15מהמשכורת שהרווחתי במשך

 עברנו לגור בעפולה בכפר נוער ניר העמק של ויצו שבו עבדתי בתור 1976בשנת ,מידר אהתשלומים עברו כל חודש ל. נוספות

הייתי שמח שהילדים שלי לא היו צריכים לעבור כבישים כדי להגיע . הילדים שלי למדו בבית הספר של הכפר. מטבח מנהל

 – לתיועזרתי בכל מה שיכ.  במסגרת העבודה שלי במצוקהםלבית ספר והיה לי גם סיפוק שהייתה לי היכולת לעזור לילדי

.  ועוד ארגנתי ארוחות שילדים אוהבים, איתםשוחחתי

 . 1995גרנו בניר העמק בעפולה עד שנת 
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