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  הערה

עולם שנתקלתם בו רק בספרים או . כשתקראו את סיפור חיי אולי לחלקכם יהיה נדמה שהוא לקוח מעולם בדיוני

מה שאני לא תמיד אני מבין את . נשמע העולם ההוא הזוי, כשאני נזכר במה שאני מספר, אני יכול לומר שגם לי. בסרטים

  . לא תמיד אני מאמין שבאמת ניצחתי במלחמה על החיים .אומר

  

  ילדות

  משנה מקום משנה מזל

הייתי . קרוב לגבול עם מולדובה, אשר נמצאת בצפון מזרח המדינה, יניה וגדלתי בכפר ליד העיר יאשברומ 1921-נולדתי ב

חנת קמח טלאבי הייתה . אחותי סבינה ואני, ו'אנצ שניה יאח, )בעברית חיים(קרול אחי הבכור   -אחים הצעיר מבין ארבעה

ואילו אבא , כשהייתי בן שש עברנו כולנו לשם. במהלך הזמן אימא רצתה לעבור ליאשי. המצב הכלכלי היה טוב יחסית ולכן

. שהביא מן השדה המון אוכל כשבידיו, לבקר אותנוהיה מגיע  בסופי שבוע הוא . חנת הקמחטנשאר בכפר כדי להפעיל את 

אותו אדם הוא שנשאר לתפעל את . ועבר לגור איתנו, הודילא י, לאדם אחרחנה טמכר אבי חלק ב ,לאחר זמן לא רב

, שהיו גם גויים טובים,זה מזכיר לי  .חנהטתנו ומביא לנו את חלקנו מרווחי המגיע לביהיה  הואתקופה ארוכה . חנהטה

חנה טלעזוב לחלוטין את האבא החליט . והמצב הכלכלי הורעחנה התדרדרו טעסקי ההזמן במהלך . לפחות באותה תקופה

  . בית מלאכה פרטיב והחל לעבוד

היא , באחת מההכנות הללו. הבית לקראת השבת הייתה עמלה על הכנת, שבאה ממשפחה דתייה, אימא, בימי שישי

מצבה . שהיא נעקצה על ידי זבוב שם נאמר לה ,לקח אותה לבית החולים אבא .התלוננה על כך שכואבות לה השפתיים

לא היה כי , הרופאים היו די חסרי אונים. כך שלא הרשיתי לראותהחזקה בבידוד היא הו. הדרדר בימים לאחר מכן

  . הייתי בן שבע. נפטרהלאחר שמונה ימים . לה שיכלו לתתאנטיביוטיקה 

ים אחיי הגדול. עברנו איתו להתגורר בביתה, סבינה אני ואחותי .אבא הכיר אלמנה עם ילדים משלה, לאחר שלוש שנים

מגיע הביתה ומביא שקים של אוכל כמו כל סוף שבוע הוא היה בשדה ובהיה עובד אבא  .בבית בשלב הזהכבר לא התגוררו 

, בשעת צהריים, יום אחד. ואותנו הזניחהיקבלו את האוכל טוב ילדיה  רקשדאגה  האישה, למרות שפע האוכל .ופותכבש וע

לנגד עיני נגלה . כדי לראות מה היא מנסה להסתיר בחור של הדלת החלטתי להציץ. שמתי לב שהאישה נעלה את המטבח

קראה ווסיפה מים למרק ה היאלאכול  וכשסיימו מסביב לשולחן היו ישובים ילדיה והיא חילקה להם מרק -המחזה הבא 

" ?לילדים שלך דאגתרק את חושבת שאני לא יודע ששמת לנו מים במרק ו. "לא אשכח את זה בחיים. לי ולאחותי להצטרף



 

הצלחתי לברוח החוצה . תפסה אותי ונתנה לי איתו מכות בגב, היא לקחה מגהץ חם. פניה האדימו. לה כשנכנסתי אמרתי

לשם אתה לא . "אחותו של אבא, החלטתי ללכת לבית של דודתי. כנקמהמבחוץ על אחד החלונות בדירה אבנים וזרקתי 

כדי שכמעט ? בשביל זה התחתנת איתה. "הגיע אבא ,לקראת הערב. כוויות שעל גביאת ה ראתהכש היא פסקה" חוזר יותר

הסיפור שסיפרה לו  היה המום שכן הוא. היא הטיחה בו!". זה לא סתם סימני אלימות זה מכות רצח? תהרוג לך את הילד

 לי נעלייםאבא החליט לקחת אותי לחנות וקנה כפיצוי כי , לעניין הזה היה סוף טוב. היה שונה בתכליתקודם לכן האישה 

 אליה, הוא שכר דירה במרכז העיר, במקום זאת. נמשיך עוד לגור איתה יותרהחליט שלא  הוא, והכי חשוב. דשותח

  .שוב נהיינו משפחה אחת אמיתית וגדולה .אחיי הגדוליםגם הצטרפו 

  

  רנוביץ'גיל ההתבגרות והמעבר לצ

ואילו  ”ומה ששלך שלימה ששלי שלך “הראשונים אמרו ? מה ההבדל בין הסובייטים הרומנים לרוסים

  ".מה ששלי שלי ומה ששלך גם שלי" -האחרונים דבקו ב

. שנהיה מסודריםהיא דאגה לנו שנאכל טוב ו .בעשרים שנה שהייתה צעירה ממנו ,ללא ילדים, אבי בסוף התחתן עם רווקה

תי בהצטיינות את בית בגיל שתיים עשרה סיימ. אחת אבל אהבנו אותה והיא הייתה בשבילי כמו אימאאמנם אימא יש רק 

לא חיינו בעוני  .שאלתי" ?יש לך כסף לממן את זה. "אבא שאל אותי האם אני רוצה להמשיך ללמוד בתיכון. הספר היסודי

הם . של חבר שלו בית מלאכה פרטיב שאתחיל לעבוד, כך שהחלטנו אני והוא, ממן את לימודייאך גם לא היה לאבא כסף ל

למדתי שם כל מיני במשך שלוש שנים . קמח והחבר היה מגיע לשם לנופשהחנת טה יתי היהיו חברים עוד מהתקופה שלאב

היה אמור גם לשלוח אותי ללימודים בתיכון רגיל ' בעל הבית'אמנם  .מכאניקהו מסגרות, חרטות, יציקה ,מקצועות כגון

במהלך . ידעו שאני לא בלימודיםאך הוא לא רצה לשלם על זה ולכן כשהיו מגיעים פקחים הייתי צריך לברוח כדי שלא 

התחלתי לגלות מודעות פוליטית והשתתפתי  ,כשהתבגרתי .שליבחדר שהיה , נשארתי לישון בבית המלאכה, התקופה

כל העסק הזה שרים החלטתי "בין השומר הצעיר לבין הבית מכותכשהתוודעתי ל. ר"בפעילויות של  הסניף של אגודת בית

  . לא בשבילי ונטשתי את הסניף

אחיי ואילו , בינתיים אבא החל לעבוד במשרד של אחד משרי הממשלה והיה מראשוני היהודים שקיבלו אזרחות רומנית

החלטנו אני ואבא עשרה לקראת גיל שמונה . ו מסעדה'רנוביץ במולדובה שם ניהל אנצ'הגדולים עברו מזרחה לעיר צ

השתנו חיי כך . אחר מכן אחפש שם עבודה בתחוםול ,המסעדהשאצטרף אליהם ואעזור להם בכל מה שצריך בתפעול 

   .של אחיי התחלתי למלצר במסעדהו

ברדיו  .החיים תחת משטר קומוניסטי קשים תודעתית כי לא ידענו ממש מה קורה בחוץ. בינתיים נכנסו הסובייטים לעיר



 

תחלתי לקרוא ספרים על אף שלא האמנתי לרגע בקומוניזם ה. זמרה פטריוטיתללא הפסקה תעמולה ו הייתה מתנגנת

האוטופית כפי שהשתקפה מהספרים אוריה ישל שמיים וארץ בין התאני יכול לומר שהיה הבדל . בנושא של לנין ושל אנגלס

   .לבין מה שקרה בפועל

הוא יעץ " ה להמשיך לחיות פהכדאי לך להיפטר מהמסעדה אם אתה רוצ. "מקורב למפלגה, יום אחד נכנס למסעדה יהודי

אחי לקח את אזהרתו , אכן .ם רבות היו הסובייטים שולחים לכלא או מעלימים אנשים שניהלו עסקיםפעמי. לאחי

הוא שיחד את אחד הפקחים הסובייטים , לבסוף. השלטונות לא הסכימו. אך לשווא, ברצינות וניסה להיפטר מהמסעדה

עם הוסכם  ,לאחר דין ומקח ארוךו ,בזכות זה. חות על כך שהמסעדה מזוהמת"כדי שיכנס למסעדה מדי פעם וייתן דו

אמנם אחי הפסיד את כל הכסף שחסך . והם ייקחו ממנו את המסעדה, ישלם להם שישים אלף רובל השלטונות שאחי

יום אחד . התחלתי לעבוד כמוכר נקניקיות בתחנת הרכבת, ואילו אני. אך הוא היה מאושר עסקבמשך השנים מניהול ה

הייתה זו הפעם הראשונה שראיתי במו . ורים הגדולים מתקרבים לדוכן שלייליהם השחראיתי כמה קצינים נאצים עם מע

. השנאה שהשתקפה בעיניו נחרטה אצלי בזיכרון לעד. הבטתי בו. אמר לי אחד מהם" תביא לי נקניק, יהודי". עיני נאצי

  .הבנתי עם מי יש לי עסק אזכבר 

  

  רנוביץ  'הבריחה מצ

, אבל בהתחלה. והם ברחו לכל עבר, שלהם קרס פעמים רבותהמסודר המערך , הרכשקיבלו הנאצים אש בחז

   .אנחנו היינו אלו שברחנו

התחלתי . לחפש עבודה בתחום ואכן מצאתי, כןהחלטתי לאחר כמה חודשים של עבודה בדו ,מאחר והייתי בעל מקצוע

הייתי עושה . י שרכשתי כנער שימש אותישימשתי כחרט אך גם שאר הידע המקצוע. לעבוד במפעל למנועים וציוד חקלאי

. פעם אחת אף נבחרתי לעובד מצטיין וצילמו אותי לעיתון של המפעל. את העבודה בחצי מהזמן שלקח לעמיתים שלי

במהלך הזמן הציעו לי להיות מנהל . אמרו לי חבריי לעבודה כשגילו שגם הם נדרשים לעמוד בקצב שלי" אתה הורג אותנו"

שכן , בינתיים התחתנתי עם חברתי אותה הכרתי כבר בתור ילד. כר בתור מנהל היה דווקא נמוך יותראך סירבתי כי הש

פרצה המלחמה בין  1941ביוני  22 -ב, כמה חודשים לאחר מכן .שתו של אחי הבכוראחותה של א, היא הייתה גיסתי

  . הסובייטים לגרמנים

שהחל ) של הנאצים מטוס הפצצה(של השטוקה  היה זה רעש. שמעתי רעש אדיר מלמעלה ברחובבעודי הולך ,יום אחד 

. זמן שהמטוס מפציץ לכל עברב, צמוד לקיר שהיה בקרבתי השתטחתי במהירות. לירות לכיוון המפעל שלידו צעדתי

הייתי קורה לו יכולתי לדמיין רק מה היה  .ההרס מסביבי היה עצום. החלטתי לקום, לאחר שהתרחק המטוס, לבסוף

  . משתטח שנייה מאוחר יותר



 

, במהרהנגוזה , בנוגע לכך שהסובייטים יחזיקו מעמד , שלי  ותאופטימיה. בימים הבאים ההתקפות נהיו בלתי נסבלות

מעוללים הנאצים  בדיוק מה לא ידעתי. אלינו ומתקרבים הםכששמעתי שוב ושוב שהנאצים שוברים את קווי ההגנה של

  . אבל מה שכן ידעתי הספיק לי כדי להבין שאינני רוצה שהם יתפסו אותיבשטחם ליהודים 

, אני, החלטנובסופו של דבר . אך מצאו לי שבר בחולייה בגב והייתי בחופשת מחלה, הייתי אמור להתגייס לצבא הסובייטי

. בא האדוםד עם הצחשבנו שיהיה זה רעיון חכם להתקדם לשם ביח. בלץ לעיר בשםלאוקראינה  ואימא שלה לברוחשתי א

שתי ובעלה בחרו באופציה של לנסוע ברכבת לאוקראינה דרך פולין בתקווה להקדים את אחותה של א, לעומת זאת

יחד עם עוד כמה עשרות , צעדנו לשם ברגל . כולל מכונת תפירה ידנית, לקחתי את כל מה שיכולתי על הגב. הנאצים

כך  .תנו זורם נהר הדניסטר העצום שהפריד בין מולדובה לאוקראינהמאי לא רחוקהמסלול עבר בין ההרים כש .יהודים

הכל היה ירוק מסביב כי היה זה . מחקלאים וישנים תחת כיפת השמייםבזול כשאנו קונים אוכל , ו שלושה ימיםנהלכ

 - ד חשבתי הייתה נתונה בדבר אחד בלבמ. אך קשה היה להתפעם מהנוף כשבקרבתנו נפלו פצצות כל הזמן חודש יוני

לא  .הופצץגילינו שהוא , ומוביל לאוקראינה, שחוצה את הנהר,גשר כשהגענו ל. להתרחק מהחזית ולא ליפול בידי הנאצים

. עיר קטנה על גדת הנהר, בחוטין, היינו לכודים באמצע. לא יכולנו לחזור אחורה כי הנאצים כיתרו אותנויכולנו להתקדם ו

  . חיכינו לראות מה יעלה בגורלנוישבנו ו

  

  חוטין

  ?מה הוא אומר, חכם

 כינסו את כל היהודיםספורות שעות בתוך ימים כבשו הנאצים את העיר ובתוך  .לא נאלצנו לחכות יותר מדי זמן

לנו נאמר . היינו בערך אלפיים יהודים מפוחדים בתוך האולם. בגימנסיה המקומית) המקומיים וגם אלו שברחו אליה(

היו נשים שתלשו . אחד החיילים התקרב אליי ותלש ממני בכוח שעון כיס מזהב .לשים את החפצים שלנו במרכז האולם

ובכן גם ? מישהו מכם ראה את החפצים הללו מאז. נאמר לנו שנקבל את החפצים הללו בחזרה .להם עגילים מהאוזניים

לקחו כמה רבנים והעבירו אותם לצד השני של . לספור אותנו התחילוו, צעק לפתע קצין רומני" כולם על הברכיים". אני לא

התחיל לבכות לקצין על כך שהסובייטים לקחו אחד יהודי . קצין גרמני אחר עבר אחד אחד ושאל מה המקצוע שלו. האולם

 כך פקד הקצין גם על שאר. והאיש הלך לשבת יחד עם הרבנים ,ענה לוהוא " לך הצידה. "חנת הקמח שבבעלותוטאת 

". אני בעל מקצוע"ידעתי גרמנית ואמרתי לו . לבסוף הוא נעמד מעליי. 'עורכי דין וכו ,דהיינו רופאים, ליטה של העירהא

. חששתי שאלו שנאמר להם לשבת בצד השני ישלחו לכלא ואולי יעברו עינויים. נרגעתי. הוא אמר לי להישאר לשבת

מלווים בעוד חיילים גרמנים , עליהם הסתכלתי. לצאת החוצהכשהסתיימה החלוקה נאמר לאנשים בצד השני שבאולם 

כמה שניות לאחר מכן צרור של . נשמע קולם של החיילים" כנסו לתעלה. "נושק לקצה העירשהם הובלו לתוך היער  . אותם



 

  .  ולאחר מכן דממה. זעזע את  העירממקלעים יריות 

היא להישאר  ,דווקא של המשכילים והעשירים של העיר כך הבנתי לאחר שנוכחתי בהוצאתם להורג, החוכמה היחידה 

  . בחיים

במשך חודש  .מכרתי את בגדיי, וכדי לאכול מעט ולספק אוכל גם לאשתי ולאימה, לא קיבלנו מזון כלל. הושמנו במעצר

י שאני תעני .לאן פניי מועדות ,יאשיהעיר קצין רומני מ, שאל אותי החוקר, באחת הפעמים. עברתי חקירות ללא הפסקה

. אמרתי זאת למרות שכאמור רצינו פשוט להתקדם עם הצבא הרוסי. והוספתי שלאשתי יש שם בית, רוצה להגיע לבלץ

תחזור . ד כשתגיע לשםיהרגו אותך מי. אין שם כבר יהודים? השתגעת"וא הרים את מבטו מהמסמכים והביט בי בפליאה ה

  .ר אל  מותיבכך הציל אותי מהליכה הייש. השיב לי!" לאיפה שבאת

  

  מוגילוב

   באתי לעזרת חבר

ליהודים אין . "שתיגם לא, ים מקומיים נתנו לנו מכותשיכור. בדרך עצרנו בכל מיני כפרים .רנוביץ'לצ חזרנו ברגל בחזרה

 ).המשטרה הרומנית(ם נדרמי'הפעם בידי הז, רנוביץ נשלחתי לחקירה נוספת'לצמיד כשהגעתי . הם צעקו לנו" זכות לחיות

השוטר לידי המשיך להצליף בי בשוט עם  .נפלתי על הרצפהו הרגשתי כאב חדהחקירות לפני שהספקתי להיכנס לחדר 

טין רשם בתיק שלי ומסתבר שהחוקר מח. שבועיים אחר כך לנשום לא יכולתי. מספר רב של פעמים, עופרת בקצה שלו

שתי הייתה א, בתא ביחד עם עוד שלושים גבריםשהייתי  .אני ואשתי נשלחנו לכלא . זאת למרות שעזר לי, שאני קומוניסט

, בלילות .  וישנתי על הרצפה ,כיכר לחם שקיבלתי פעם ביומיים ,אכלתי מעט. ולכן לא יכולתי לראותה, בתא אחר של נשים

  . גם אני אסיים כך את חיי לילה אחדחששתי ש .הייתי שומע יריות שבקעו מחצר בית הכלא

 .לרוב או שהיו משחררים את האסיר או שהורגים אותו, בחקירה .אני הולך לעבור חקירהנאמר לי ש, חודשכלאחר 

חד לא השתלט אם אף א, רנוביץ'ושאנו יכולים לחזור לביתנו בצ שתי משוחרריםהחוקר אמר לי מיד שאני וא, פתעתילה

אנחנו צריכים , אבל. "ן לי העתידכי לא ידעתי מה צופ, נשמתי לרווחה אם כי אני לא יכול לומר ששמחתי  .עליו בינתיים

לא  .העיקר לצאת משם, מובן שהסכמתי לכך .המשיך החוקר" ילנו אחרי קומוניסטים בסביבה שלךממך שתרגל בשב

  .מדוע שחררו אותי בקלות רבה כל כך הבנתי וגם לא שאלתי

מסתבר . ברחנו ברגלשברחה כאמור ברכבת כשאנו , שתימצאנו שם להפתעתנו את אחותה של א, כשהגענו הביתה

  .הם הרגו את הבעל ועליה חסו כי הייתה בהריון וגירשו אותה בחזרה. שהנאצים תפסו אותה ואת בעלה בפולין

. ןיא באמת חיפשתי כי לא רציתי להיות מלשל .לאחר שבוע חזרתי למטה המשטרתי ואמרתי שלא מצאתי אף קומוניסט

 חברהסתובבתי וראיתי . שמעתי קול בעודי עומד לצאת מהמטה" ...!יוליוס בוא הנה". הם אמרו לי להמשיך לחפש



 

מעיל שחור של הקצינים (הוא לבש בנדרובה  לתדהמתי .רנוביץ'מפעל בצהתקופה הלא כל כך רחוק שבה עבדתי במ

ר מוחי פעל מה .יצא לנו לדבר הרבה בעבר כי היינו חברים די טובים ומעולם הוא לא הראה כל סימן שהוא נאצי). הנאצים

 הוא אמר לי בחיבה.." אם אתה צריך עזרה דבר איתי, יוליוס " .הנאצים משהו כנגדאי פעם אמרתי בניסיון להיזכר האם 

זאת תהיה העזרה , בליבי חשבתי שאם לא אראה אותו יותר בחיים שלי. כשהתקרבתי אליו והפסיק את רצף מחשבותיי

  . תי מהכלאכעת גם הבנתי איך השתחרר. כל לקבל ממנווהכי טובה שא

אמנם הייתי מכונאי . הייתי מתקן שלל שהרומנים לקחו משדה הקרב, בינתיים מצאתי עבודה כמכונאי של הצבא הרומני

משלא קיבלתי , לאחר חודש עזבתי .אבל ידעתי קצת מכונאות מלימודיי והייתי בטוח שאסתדר, מוסמך בדיוק כמו רובכם

אמרתי , ה כלשהילא הצליח לתקן מכונ מנהל העבודה יום אחד. כמסגר ומהר מאד מצאתי עבודה במפעל קרשים, משכורת

חשבתי שישמח  .כשסיימתי לתקן את התקלה הוא נשאר המום. שישאיר לי לטפל בזה והוא עשה תנועה כועסת והתרחק

  .ם טוביםעם הזמן נהיו בינינו יחסי, אולם. שהוא חייב ליכנראה הרגיש הוא  ,הסתכל בי בזעםרק הוא  אבל, שעזרתי לו

כשהבין שאין לי מושג  .לעבודהכשהגעתי כהרגלי , ) 41שנת (הוא שאל בבוקר ספטמבר אחד " ?יוליוס, מה אתה עושה פה" 

את משם רק תיקח . קח מהר את הרכבת החשמלית הביתה, יוליוס" ,למה הוא שואל אותי את השאלה הזאת הוא המשיך

שליהודי אסור היה להיות שבאותו היום יצא צו מסתבר  ".שלא יגלו אותך, ותיזהר יוליוס. מה שאתה צריך ותיכנס לגטו

חזרתי הביתה . עשיתי בדיוק כפי שאמר .בשעות היום) כמה רחובות בתוך העיר שסגרו עבור היהודים( מחוץ לגבולות גטו

שכן אם היו מגלים , נכנסו לגטו במהירות. והשארנו מאחורינו את כל השאר לקחנו את כל הביגוד. שתי בוכהאתי את אומצ

אבל לא . עוד מקודם אותה הכרנו ,מישהי בגטושל  נכנסנו לבית. היו הורגים אותנו מבלי לחשוב פעמיים, אותנו מחוצה לו

, היה לנו כמעט אוכלשכן לא , המצב היה מאד קשה .כל מקום אפשרי בביתההיו יהודים כמעט ב, היינו היחידים שם

  .למרות זאת לא הייתי קרוב בכלל למחשבה על להישבר

כולם היו בטוחים שהיא  ,למחרת לא קמהולישון  הלכהשראיתי אישה . בגטו נתקלתי בדברים שלא נתקלתי בהם מעולם

, כך היא ישנה שמונה ימים .וביקש לא לנסות להעיר אותה ,שהוזעק למרום קבע שהיא רק ישנה היהודי רופאאבל ה, מתה

   .כמה ימים לאחר מכן נפטרה. ואז התעוררה

חבל ארץ מעבר , טרנסניסטריהשיעברו ליהודים תעמולה לשכנע  רומניםההפעילו השלטונות , מהלך שהותנו בגטוב

  . לכולםבשפע שם יש אוכל ומקום לנו ש הובטח. לדניסטר 

  

  יהטרנסניסטר

  . הייתי בטוח שפה אני מסיים את חיי ."קח את שני היהודים לאורווה ותהרוג אותם"

אך העדפתי , אמנם לא האמנתי לכל סיפורי התעמולה. במשלוח השני, ברכבתניסטריה נסענו לטרנסבתחילת נובמבר 



 

וחששתי שהנאצים בסופו של דבר , הבנתי שגם כך שולחים את כל יהדות רומניה מחוץ לגבולות המדינה. לצאת מוקדם

ירדנו מהרכבת ונאמר לנו ללכת . עיר על גדת הדניסטר, הרכבת הגיעה עד לאטקי. אולי לפולין, ישלחו אותנו רחוק יותר

כבר קיבלתי את השיעור שלי , אני כמובן לא האמנתי לכך, הבטיחו לנו שנקבל את הציוד שלנו בחזרה לאחר מכן. להתקלח

בדרך , כמה עשרות יהודים, ו לעבר הנהרצעדנ. ואז הצטרפתי לכולם, עשיתי את עצמי כאילו אני הולך להתקלח .חוטיןב

פגשנו יהודים , בצד שני). מעין רפסודה(וחצינו את הנהר באמצעות דוברה , מלאה בוץ שבחלק מהזמן הגיע עד לחזה שלי

אמר לי )!!" מחנות מוות(מכאן שולחים אותנו ללאגרים ! יברחש ,מי שיכול לברוח". מעיירות בצפון רומניה שהועברו לשם

, לנסות לחמוק מהשיירה) תי וגיסתיוחמ ,שתיא, אני(, החלטנו. כך עלה בגורלו אני לא יודע מה אחר . מישהו ביידיש

  . כשנעלם מעיני השומרים לרגע,  בסיבוב

תיכף יגלו ! סתעזוב את הנעליים יוליו. "ך זמן יקרהנעליים שלי שקעו בבוץ וניסיתי להוציא אותם משם במש, ברגע האמת

. חמקנו בהצלחה מהשיירה, ולאחר כמה שניות מותחות ובמהלך מהיר, החלטתי להקשיב לה. שתיהפצירה בי א" אותנו

, וכמובן שלא ישנו, עשינו שם את הלילה. וצף מיםשהיה מהלכנו כברת דרך עד שכבר החשיך והחלטנו להיכנס לבית נטוש 

 מאד רחוק לא חשבתי לברוח. למחרת חיפשנו מקום שנוכל להשתכן בו בבטחה. ו לאור הראשון כדי להמשיך בדרכנוחיכינ

בעלת הבית רצתה הרבה כסף מכל אחד מאיתנו . הגענו בערב לבית של זוג יהודים. בכל מקום היו יכולים להרוג אותיכי 

דרשה , למחרת. לא היה לי את הסכום שדרשהכלל למרות ש, עניתי" תני לנו לישון ומחר אתן לכם את הכסף. "עבור לינה

ותגידי להם שאת משכנת יהודי בביתך  נדרמים'תלכי לז"אמרתי " את רוצה את הכסף אין בעיה אם" .שוב את הכסף

, בתמורה לכךסיכמנו שנגור באחד החדרים בבית ו, בסופו של דבר. והיא הבינה את האיום שלי" לך הוא לא רוצה לשלםשו

. ובמהלך הזמן מכרתי גם את שארית הציוד שנותר לי, אולם זה לא הספיק בשביל אוכל. פישמן שמו ,עם בעלהדתי עב

. מדורה באחבהם ומדליק  ,מבלי שישימו לב, בכדי להתחמם הייתי עוקר קרשים מבתים אחריםו אימיםור בלילות היה ק

פעמים רבות  ,ידעתי מה המשמעות. נדרם'בחוץ נמצא זוראיתי שמהמנעול הצצתי בחור . שמענו דפיקות בדלת, יום אחד

מהבית היישר קפצתי מהקומה שנייה במהירות . הם היו באים כדי לקחת יהודים לעבודה ולאחריה היו הורגים אותם

  . השקפתי עליו בעודו נכנס לביתי וחזרתי אחרי שהלך. והסתתרתי מאחורי שיחשכיסה את האדמה בחוץ שלג הלתוך 

 ישנו שם, הגטו היה אורווה. הוצא צו שכל היהודים צריכים לעבור לגטו', 42במרץ , לאחר הגעתנו לשםכמה חודשים 

 בכל מקום היו כינים. אין מקלחות ואין כמעט מים. במרווחים שבקושי יש מקום לזוז, במיטות שהיו אחת על השנייה

ם פע, המוות היה בכל מקום. ולכן הייתי שופך נפט על העץ של המיטה כדי להרוג אותן, שגרמו למחלת הטיפוס הקטלנית

היה ילד . לא רק אנשים מבוגרים מתו אלא גם צעירים .אולי מרעב ,אולי מקור, התעוררתי וראיתי מישהו מת לידיאחת 

ראשונה הפעם ב. ה ימים הולך לעולמומתוך כו, סיד חיוורות כמו וביום למחרת פניו היו, אחד שנראה בריא ביום מסוים

  . אראה עוד אחתגופה ומחר  יהיום ראיתידעתי ש, התרגשתי אבל אחר כך התרגלתיגופה  שראיתי



 

הכסף וכבר מכרתי  מאחר ונגמר לי. יהודים כדי שיעבדו עבור הנאצים חיפשו )המשטרה היהודית בגטו(יודנראט ה ,במקביל

 ,במקצוע תישכבר עברה כמעט שנה שבה לא עבדלמרות , החלטתי שאין ברירה והסכמתי לכך, שהיה ברשותי את כל מה 

יים רומנ) רוכבי סוסים(קוולריה  גדודיכך מצאתי עצמי עוזר לתקן ציוד של . למיניהןעבודות תחזוקה מזדמנות  מלבד

אחיו של זה שנהרג בפולין ואשר נהיה בן זוג של גיסתי במהלך (גיסי . מי חשמלאיבוקר אחד שאלו בגדוד .  שחזרו מהחזית

ביתו של קצין רם היינו צריכים לחבר חשמל ל. אמר לי "?מי לא יודע לחבר שני חוטים". אמר שהוא ואני חשמלאים) הזמן

בנות  בהשתתפות ארגן אורגיות בביתוהאחרון היה ידוע בכך ש. מרחק מאה מטרים משם, מהאורווה של הסוסים, דרג

. מכל מהתאורה בביתו האיר יותרנר בודד אני חושב ש. בלשון המעטה, במשימה לא הצלחנואני וגיסי  .יהודיות אותן הזמין

בכעס על אחד מחייליו ציווה הוא ". קח את שני היהודים לאורווה ותהרוג אותם". לא צפיתי, למרות כישלוננו, את תגובתו

פה ", חשבתי לעצמי, "הנה פה. "בצעדים כבדים, נכנסנו בעקבותיו. ו לאורווההחייל הוליך אותנ, ואכן. ששמר עלינו

הוא אמר לנו ולשאר " אתם תישנו כאן ומחר בבוקר תעופו מכאן. "החייל החליט אחרת, ואולם". אסיים את חיי,באורווה 

  .  החיילים שהיו לידו

חיכינו כל הלילה . כמה רגעים לפני כן, נגד עיניומי יכול להירדם אחרי שראה את המוות שלו ל. נשארנו ערים כל הלילה

כבר  .משטרה היהודיתעם הולא מתעסק  גדודלא חוזר לאני יותר שהחלטתי  .לסימן האור הראשון וצעדנו בחזרה הביתה

היינו שני . היינו ארבעה יהודים שביצעו את עבודת התחזוקה של הגדוד וקיבלנו צריף משלנו. למחרת נשלחתי לגדוד אחר

כמובן שביצעתי עבודות . אמרתי לעצמי" אם צריכים פחח אני אהיה פחח. "אחד שזה הייתי אני פחחו נגר אחד, עיםצב

, על מנת לעבוד בגדוד אישור יציאה מהגטו תיקיבל. אותן למדתי מהתקופה שעבדתי עם פישמן, נוספות כגון תיקון גגות

בערב הייתי . כלומר אכלנו טוב, החייליםת שאריות האוכל של מקבלים א, ארבעת היהודים, היינו. וזה היה בונוס רציני

הוא היה , כגון פסח, בחגים. שאהב את ארבעתנו מאד בגדוד היה רב סרן .אוכל למשפחהוהעברתי בדליים גם ,חוזר  לגטו

, סיגריותאוכל ו) מעיל של קצינים(ממעילו מלא הכיסים  הוילונות ומוציאאת  מגיף, את הדלת סוגר, נכנס לצריף שלנו

   .אותם גנב מהבסיס והיה שולח הביתה, הייתי אוטם עבורו פחי שמן, לי היו גם עסקים מהצד איתו .כל כך מאושריםהיינו 

העובדה כי היה ברשותי . התבצעו משלוחים למחנות ההשמדה או למחנות עבודה שעובדיהם לא חזרו משם, כל אותה העת

שתי לבסיס ואמרה לי יום אחד הגיעה א, אף על פי כן. ךלמשפחתי להינצל מכאפשרה לי ו) אוייסווייזונג(אישור עבודה 

כדי שביחד נדאג להוציא ,בזריזות הרב סרן ציוות אליי שוטר שיתלווה אליי . שאימא מיועדת כעת להישלח למחנות המוות

  .  בסופו של דבר באמת הצלחנו להציל אותה. הרי אף אחד לא היה מקשיב ליהודי כמוני, אותה משם

או , קיוויתי שהם לא יבחינו בי. תי באותה פעם את הטלאי הצהובלא ענד. ליד כמה קציני אס אסעברתי , בפעם אחרת

אם הם יראו יהודי ללא טלאי צהוב הם ירו בי . יסוו את העובדה שאני יהודי, הדומים לאדם אוקראיני, פנים שלישתווי ה

אני ..הנה " .הוא שאל !"?איפה המגן דוד" .הבנתי שהגעתי למבוי סתום. אמר לי אחד מהם". יהודי בוא לפה". במקום



 

לפני . שמעתי שעטת סוסים, מרחוק. קיוויתי שהם יקנו את התירוץ. הראיתי לו את המגן דוד.." . אותו על המעילמחזיק 

הוא ירד מהעגלה ופנה  .דוהר במהירות לכיווננו, ראיתי את הרב סרן רכוב על הסוסיםשהקצינים החליטו מה לעשות איתי 

  .שוב ניצלתי". אני זקוק לו. ליהיהודי הזה עובד ש"אליהם בגרמנית 

  

  ין'כריית הפחם בטולצ 

  דברים שבלב

. קרוב לגבול עם רומניה, שבאוקראינה, ין'למחנה העבודה טולצ, בגטו היהודים הצעיריםיחד עם רוב  ,1943תי באביב נשלח

לא עבדתי במכרות  יתי בעל מקצועהישאני  בגללים בשלב מסו). ומר המשמש ליצירת דלקח(בכריית כבול , הועסקנו שם

אמר לי " אם הגעת עד הלום, אתה כבר תהיה בחיים, יהודי". כמו שאר האנשים אלא הועברתי לעבודה בתחנת החשמל

  . זאת הייתה הפעם הראשונה ששמעתי חייל גרמני מדבר כך..". היטלר מפסיד את המלחמה" .חייל גרמני

תמיד איים עליי שיתפוס אותי ויכניס לי , שטום עין נטישמיא, הממונה הראשי במכרות, לי היו צרות אחרות, בינתיים

לבסוף הוא מימש את , לצערי. ורח לצד השני אם היה מתקרב לעבריהייתי ב .הוא שנא אותי באופן אישי, משום מה. מכות

עת היא שכל אותה ה, שתיבזמן שאדם אחר איים על א, במכות הוא תפס אותי וכיסח אותי, כשהיה שיכור לחלוטין. איומו

אולי הוא , יותר הוא לא פגע בי .דיממתי כהוגן הוא עזב אותילאחר ש. לבל תפצה פה אחרת הם יהרגו אותי ,צופה במתרחש

הסובייטים התחילו שמועות על כך ש ובמקביל, הימים נקפו .היה צריך פשוט פעם אחת לפרוק את השנאה הזאת מלבו

השלטונות , בעקבות ההתקדמות של הסובייטים לאזורנו, היו ישועה מבחינתי הם. מנצחים את הנאצים ומתקרבים אלינו

אני , בכל זאת. חלק מהיהודיםמשם  ואף שלחו, הרומנים עצמם כבר ברחו משם. הכבולחשבו להפסיק את העבודה בכריית 

לפני שאפילו מיד כשהגענו לשם ועוד  .בחזרה עם אשתי למוגילובשלחו אותי  עד אשר, לעבוד שם עוד כמה חודשיםנשארתי 

שתי ומשפחתה א. לי שאפילו ידעתי לאן אני נוסעמב, היהודית למקום אחרהמשטרה שלחה אותי , הספקתי להתרחץ

  . מרחק של יותר ממאה קילומטרים ממוגילוב, מרינקה בחבל טרנסניסטריה'נשלחתי למחנה עבודה ז. נשארו מאחור

  

  מרניקה'ז

  לאכוללא כולם חייבים 

לא פחות ממאה ועשרים מסילות עברו . הייתי יוצא לעבודה בתחנת הרכבת, 1943אליו הגעתי באוקטובר , מן המחנה

שכן , חיילים היו מלווים אותנו ביציאה לעבודה ובחזרה ממנה. גרמניה לרומניההיה זה פרויקט גרנדיוזי של חיבור , בתחנה

התפקיד שלי היה להוציא פחם מהמחסנים ולהעמיסם . יתמי שהיה מנסה לצאת מבלי אישור היה מוצא להורג מיד



 

. הזמן עבר והסובייטים כל העת התקרבו אלינו. שקיבלנו לאכול  באחת הארוחות, אני עדיין זוכר את טעם התירס. לרכבת

י לבסוף החלו חילופ. והתותחים הסובייטים מרחוקראינו את הטנקים ים ובשלב מסו, עיר היו טנקים גרמניםבכל פינה ב

  . חיכיתי שהם יצילו אותנו .הייתי רואה שמיים אדומים, אש ממש בקרבתנו וכשהייתי מביט החוצה 

זה הסוף . "חיילים גרמנים עם נשקליד התחנה חיכו . לילה אחד קראו לכל היהודים להגיע בחצות לעבודה בתחנת הרכבת

, חייל נשאר לשמור עלינו. ביידישהודי זקן לי יאמר " מאיפה שאני הגעתי יהודיםאת כל  רצחוהם בדיוק ככה ! שלנו

, נתפוס אותו. ינסו להרוג אותנו אנחנו נדאג שגם הוא ימות איתנואם נו שיהחלטנו בינ, כל היהודים שנאספו שם, ואנחנו

. האני הייתי מוכן למשימ, ישבנו שם וחיכינו. כך שכשנקבל כדור גם הוא יקבל ביחד איתנו, יספיקו לירות עלינולפני ש עוד

יהודים ! (ראוסיודן " .ן גרמניבבוקר הגיע קצי בחמש. השמיים החלו להיות מוארים אט אט ועדיין אף אחד לא דיבר איתנו

הוא , על הקרקע פגזאם ייפול למישהו . לחזיתשמיועדות משאיות ל פגזיםאתם הולכים עכשיו להעמיס " .צעק)" החוצה

  . ותלפחות ידעתי שלא אמות בוודא. "יקבל כדור בראש

מיד כולנו הקפנו אותו . אכן נפל הפגזלאחד מאיתנו דבר ל בסופו ש. ג"ק 40שכן כל פגז שקל , הייתה זו משימה קשה

אמנם לקחנו בכך סיכון אבל ידענו שיהרגו אותו אם לא . אותו עם הפגז מהקרקע מבלי שאף אחד הבחין, ביחדומשכנו 

אפשר לקבל חתיכת , מאתמול לא אכלנו" .הרגשתי את בטני מקרקרתבמהלך העבודה . נעשה זאת ולא היינו מוכנים לכך

כיכרות שתי לנו זרק  הוא, לאחר זמן מה. הוא פסק בקצרה" יהודים לא צריכים לאכול" .שאלתי את הקצין הגרמני" ?לחם

זמן קצר , למזלנו. אותנופן יענישו , לא רצינו לזרוק את הלחם במקום היכן שמישהו עלול לראות זאת. עובש לחם מלאות

  . בדרך זרקנו את הלחםו ,אשרו החזירו אותנו לגטו, אמרו לנו לעלות למשאיות ,לאחר מכן

הגרמנים שנשארו הכינו . ורבים מההנהגה הרומנית והגרמנית כבר ברחו, הסובייטים היו מרחק של קילומטרים בודדים

. ני הצדדים ינסו לפגוע קודם כל ביהודיםושש, חששתי שתהיה מלחמה בתוך הגטו. את עצמם למלחמה מבית לבית

. ולהעמיסם מתוך המחסנים על הרכבת, היינו צריכים להוציא נשק שהנאצים גנבו משדה הקרב, היהודים, בינתיים אנו 

למקרה שינסו להרוג , החלטנו לקחת אותם. ראינו באחד המחסנים כמה מטעני חבלה של דינמיט, כשהוצאנו את הציוד

  . א נלך כצאן לטבחלפחות של, אותנו

  .44היה זה בפברואר . היה יהיהמה שי ,ה צעירים לברוח הביתה'החלטנו כמה חברכשהסובייטים היו ממש קרובים אלינו 

לאחר שהבין . חמוש רומני זקןלא הספקנו ללכת הרבה ובדרך נתקלנו בחייל . כמעט ללא אוכל ומים, התחלנו ללכת ברגל 

 .עניתי ".אם אתה רוצה להישאר בחיים תברח גם אתה". ו אם הרוסים כבר הגיעו לשםמרינקה הוא שאל אותנ'שהגענו מז

הפעם אחרוג מההוראה כי עזרתם  .י אני קיבלתי הוראה להרוג יהודיםכהדרך ולא בדרך המרכזית  ידיתלכו בצ, ואתם"

דיין מספיק קרוב לדרך אך ע, כדי שנוכל להתחבא אם מישהו יבוא, ליד היער, לצעוד בשדההתחלנו . הוא השיב ".לי

בלילה ישנו ליד הלאגרים של . רגליים של זאבהייתי רואה מדי פעם עקבות בתוך השלג ו, ירד שלג והיה קר. הראשית



 

היה . רק שמיים וארץ, שבו היו מרכזים את היהודים בלי אוכל ובלי מים, הלאגרים ברומניה היו שטח פתוח, היהודים

יהודים מתו שם . היו שומרים מסביב כדי לוודא שאף אחד לא יוצא או נכנס ,לא אוכל אבל, אפשרי להכניס לשם שעון זהב

  .היו אלו מחנות השמדה איטיים, וממחלות, שכן החורף מאד קשה, מקור, מרעב, כמו זבובים

גילוב אני הלכתי הכי הרבה כי הגעתי עד למו,כך הלכנו שלושה ימים. היינו ממשיכים ללכת, עם כתם אור ראשון, בבקרים

מרינקה 'שתי נסעה ברכבת לזשאחמותי אמרה לי  ,הביתהסוף סוף הגעתי כש .ואילו השאר עצרו במקומות אחרים לפני כן

ושלא תעז לדבר עם אף אחד כדי , ושגם לה כדאי לברוח משם, כשהגיעה לשם מישהו אמר לה שברחתי. כדי לחפש אותי

נפגשנו אחרי  .ברכבת  בתוך קרון של פרות, ביום למחרתהיא חזרה  ,לפני שאני שוב יצאתי לחפש אותה. שלא יחפשו אותנו

  .חמישה חודשיםבמשך לא התראינו ש

   

  חילוף כוחות

  "עובדים בשבילנו םמעכשיו את"

היו , אכן). TODT ORGANIZATION" (ארגון כלל"במה שנקרא , נפח התחלתי לעבוד בתור, 1944בסוף פברואר , במוגילוב

הייתי מקבל חתיכת . האנטישמיות שלהם –אך לכולם היה מכנה משותף . 'וכובלגים , כים'צ -שם אנשים מכל הלאומים

   .להתנכל ליאף אחד לא היה יכול כך ש ,ני עובד אצל הגרמניםאאישור שוגם , די הרבה אוכל, ביוםלחם 

הם לא ניסו . בבת אחת שםפעל נוהרומנים  םהגרמניאחד נסוגו ביום . הימים נקפו והסובייטים המשיכו להתקדם לכיווננו

ראיתי גם את . מירי הפרטיזנים, רחים ממקום למקוםבו ראיתי אותם. להינצלכי קודם כל חשבו איך  ,להרוג את היהודים

  . אחר כךהרוסים הגיעו ו, הם אלו שהצילו אותנוהפרטיזנים  .חילופי היריות בין הטנקים הרוסים לגרמנים

כדי , שכן הרוסים שינעו חיילים ממקום למקום, הקצינים היו מונגולים. מעבר לידי הרוסים היה מגיהינום אחד לאחרה

לצד ולהעבירם פגזים על הידיים  אותם קצינים אמרו לנו ברוסית לסחוב.שלא ישתפו פעולה עם הנאצים כפי קרה לעיתים

זור שבו צעדנו על הקרשים הנהר היה עמוק מאד בא. על המים שהוקמו ,קרשים שניעל בהליכה , של נהר הדניסטר  השני

  . מה גם שלא הייתי קשור לשום דבר יציב וידיי היו תפוסות, והמים סוערים כך שהיה מסוכן ליפול

. . שבועות רבים בתוך מחנה צבאי, יהודי מוגילוב, אימנו אותנו, ראשית. גויסתי לצבא האדום, 1944במרץ , בתוך זמן קצר

מעבר לכך היינו מבצעים , והיינו מתאמנים גם בתוך המים של הנהר, נים היו בפיקודם של קצינים בצבא הסובייטיהאימו

ממש לפני שנשלחנו , אולם. הממונים עלינו היו מרוצים והיינו אמורים להישלח לחזית ביאשי. משימות אבטחה בתוך העיר

במקום זאת נשלחתי . חר ואולי הם חולים במחלותמא, הוחלט שיהודים ששהו בקרבת לאגרים לא ישלחו לחזית

   . לעבודה, לאוקראינה



 

  

  עבודה בשדה התעופה

עבדנו בשדה תעופה צבאי וחיזקנו את מסלולי . שתי נשארה במוגילובבעוד א, 1944אינה עם גיסי ביוני הגעתי לאוקר

הייתי , השמש הייתה קופחת והחול היה לוהט. יחד איתנו עבדו גם אסירים אך לא היינו בקשר איתם. הנחיתה וההמראה

כיוון שהם היו , אמנם מים יצאו מתוך בורות באדמה אך הייתי צריך לחשוב פעמיים לפני ששתיתי. צמא כל הזמן

מה , עם הזמן למדתי מאיפה אני יכול לשתות מים בבטחה. ובגלל זה קיבלתי כמה קלקולי קיבה, רים רביםמזוהמים באיזו

ישנו בתוך מערות על . ם שעורהבשלים ומהיינו טוחני ,בשביל לאכול. אני יכול לומר שהתחסנתי בכל מה שנוגע למים, שכן

תתאר אותם טוב " בקתה"כך שאולי המילה , אדםהמערות היו מעשה ידי . בכל מערה היו שמונה איש, מיטה מקרשים

ידעתי שמשם כבר לא אראה . כדי לשלוח אותם לבית חרושת לטנקים במוסקבה חיפשו בעלי מקצועבאיזשהו שלב . יותר

הלשין שאני כן בעל  ,שהכיר אותי ,רנוביץ'יהודי מצ. טענתי שאני לא בעל מקצוע, לכן. אם הוא בחיים בכלל, את אבי יותר

התעקשתי שאני לא בעל מקצוע אלא עובד  ".אתה תצטער על השקר הזה"והקצין הממונה על הגדוד אמר לי  ,מקצוע

קניתי מגפיים מחייל פולני שחזר , לשוק לכתיה .ונאלצתי לשחד אותו כדי שישמור את הסוד שלי, הוא לא האמין לי. פשוט

יס שלי היה יותר יצירתי ממני והחל לעשות עבודות הג .את הכסף שהרווחתי נתתי לקצין. ומכרתי אותם ביוקר, מהחזית

  .כגון עיצוב שיער של נשים, מהצד

  

  הבריחה 

  .הוא הזהיר אותי "אני לא מכיר אותך ואתה לא מכיר אותי"

, יהיה מה שיהיה" .קרוב לקוטב הצפוני, עיר בצפון מערב רוסיה, נאמר לי שמעבירים אותנו לארכנגלסק ',44סוף שנת ב

ואפילו יעשו לי  ,החלטתי שעדיף לי שיתפסו אותי בזמן שאני מנסה לברוח .אמרתי לעצמי" עד כאן ,הולךלא לשם אני 

תוכל לתת לי " .ידעתי שמשכן קצין רוסי בביתושרוסי הלכתי לסנדלר . מאשר להגיע לשם, משפט וישלחו אותי לחזית

הוא השיב שהוא רוצה . רובל עניתי שאלף .לתת הוא שאל אותי כמה אני מוכן ,שיכורהקצין היה . שאלתי" ?כרטיס לרכבת

באחד הימים . תאריך היעדבינתיים התקרב . אמרתי והלכתי". לך תחפש מי החברים שלך, בסדר. "עשרת אלפים

הוא ביקש . לא היה שיכורכעת הוא כבר . שובהחלטתי לבוא אליו . האחרונים לפני הנסיעה היו לי כבר שלושת אלפים רובל

הכסף הוא לקח את  ."יריתן לי את הנ. זה מה שאני נותן לך, זה מה שיש לי! אל תתווכח איתי, תשמע. "בלחמשת אלפים רו

  . נוהוא הזהיר אותי כשנפרד" אני לא מכיר אותך ואתה לא מכיר אותי" .לי את מה שהייתי צריךונתן 

. פניה מועדותלאן  מבלי לדעת, ליהעליתי ע. כשהגעתי נכנסה רכבת שכיוונה היה דרומהבדיוק , תחנה המרכזיתהלכתי ל



 

שכן , רכבתשל הבכל פעם שראיתי אותם עברתי לצד השני . מדי פעם היו עוברים חיילים ומבצעים ביקורת, בזמן הנסיעה

מחזיק , כשאני כמעט כל הזמן יושב על מדרגה, ימים בקרון סגורעשיתי מסע של שבוע . לא היה לי אישור יציאה מהבסיס

נכנסתי הביתה ואמרתי . מוגילובלבסוף הגעתי ל, ראינהפינלנד ואוק אלפיים קילומטר דרךיבוב של סהיה זה . בעמוד

במשטרה צבאית  ונרשמתי, היכן שאין יהודים לעיירההגענו . כל מה שיכולנו ויצאנו את העירלקחנו , שתי שצריך ללכתלא

ואפשר היה לעבוד ולהתפרנס , בעיירה כל אחד חי את חייו .קבע אחד הקצינים" אתה מוכר את המדינה שלך" ,כפליט

סיום המלחמה ואז חזרנו נשארתי שם עד . בעזרת פטיש מעץ, הייתי עצמאי ועשיתי עבודות על ציוד שמצאתי. בכבוד

  .הביתה

  
  

  בחזרה ליאשי

   אבא ביקש שנחכה לשאר האחים ונעשה עלייה לארץ כולם ביחד

נאבק , שנשאר ביאשי, אך אבא, לא ידעתי זאת. וגיליתי שאבי נשאר בחיים 1945,לאפריל  18ב  ביאשילביתי  ההגעתי בחזר

וך ארבעים מתצאו להורג קרוב לעשרים אלף יהודים הו, 1941 ביוני 30-ל 29 -בין ה .בזמן המלחמה אף הוא על חייו

טבח ובזז את היהודים  ,ים רומנים ונאציםובל בידי קצינמ, המון רומני .וחמישה אלף היהודים שהיו בעיר ובכפרים מסביב

כשבאו צוענים  .ההנהגה הראשית ברומניההנאצים ועל ידי  עוד קודם לכןבמהלך שתוכנן , בין השאר באמצעות גרזנים

  . ניצל הוא הסתתר בעליית הגג ובזכות זה, כדי למצוא יהודים שאולי מתחבאים, לביתו של אבי

  

ולא יכולתי ליצור קשר עם אבי שכן , במהלך השואה לא ידעתי איפה אחיי נמצאים. מחדשאני ואבי נולדנו שנינו הרגשתי ש

כל הזמן חשבתי  ,כמעט ולא חשבתי רחוק, בכלל. "האם אראה אותו עוד שוב"לא חשבתי כמעט על  .הוא היה מעבר לגבול

התרגל לשינויים או לחשוב לא היה זמן ל ,היה מאבק מחדשכל יום . שתי ומשפחתהלא רק על איך לשרוד ואיך לדאוג

  .אפילו על ביגוד לא חשבתי, המחשבה התמידית היתה כיצד להשיג אוכל. מחשבות פילוסופיות על המצב שלי

לא רציתי להישאר .שתי שכרנו דירהאחר כך אני וא. לתקופה של חודש, שתו וגם עם חמותיגרנו ביחד עם אבא שלי וא

אך אבא ביקש שנחכה  ,ב"ליהודים להגר לארה פשריה אהמשטר ברומנ .ה ביהמדינה שבגד, אפילו שנייה נוספת ברומניה

   .הקשבתי לקול אביואני , ונעשה עלייה לארץ כולם ביחד ,לשאר האחים

הייתי קונה זהב , למשל .ומוכר אותה ביוקר, חיילים שחזרו מהמלחמהסחורה מ קונההייתי  1947עד שנת  1945משנת 

גם רצו ו הצלחתיהיו עוד יהודים שראו שו, העסקים הצליחו יחסית .מיוחדת באמצעות חומצהאת איכותו  שידעתי לזהות

והרחקתי , כך שתוספת של עוד אנשים לא הייתה דבר חיובי עבורי, מלכתחילה לא עבדתי לבד .שותפים לכך הם להיות



 

ואז הפסקתי לעבוד ב                  ,זורוגם המשטרה אסרה על המסחר בא ,ישביאלעצור  הרכבת הפסיקהבאיזשהו שלב . אותם

ובסופו של דבר הגיש בקשה לחזור  ,הוא לחם בצבא האדוםעד אז  , 1947בשנת  מהמלחמהשב  ,קרולאחי הבכור . עבודה זו

נהרג  גיליתי שהוא, בדיעבד ורק לאחר הרבה מאד שנים.  עדיין לא חזר, ו'אנצ, אחי האמצעי . לרומניה בגלל הולדת בנו

   .בזמן שהתאמן ביערות כפרטיזן, חמהמלזמן הים בצאמהאוויר של הנמהפצצות 

הפך לאיש מפלגה מן שאי דרשו לאחר מכן ,עבדתי שם שנה וחצי בערך. עבודה במפלגה הקומוניסטית מצאתי, בינתיים

היה מנהל העבודה . גשתי בקשה לעלות לארץה, 1948שנת , באותה שנה בה נולד בני ישראל. אבל לא רציתי בכך ,המניין

בן שבעים ושתיים היה . נפטר אבא 1956בשנת . לא היו מוכנים לוותר עליי ולכן ,באותה תקופה במפעל בו עבדתיזקוק לי 

  . משפחתוי עם כל והוא קבור ביאש, במותו

אמר שהוא לא א שכן הו, לטובתידבר שדווקא פעל , מיישהיה אנטהמנהל החדש  .התחלף המנהל במפעל ,בחלוף השנים

  . עלינו ארצה 1962ובשנת , לבסוף קיבלו את בקשת העלייה שלי .זקוק לשירותיי

  
  

  ישראל

היא רק , האנטישמיות למשל. יש דברים שלא משתנים ,עדיין. השתנה לבלי היכר עולםהבחלוף השנים 

  ."ישראל"כעת היא מכוונת כנגד . החליפה פנים

עוד זוג יחד איתנו הגיעו . המקום היה כמה צריפים מסכנים. לירוחם שלחו אותנו,  1962לינואר  18-בכשהגענו ארצה מיד  

לא והיא  נבהלה ואמרה שהיא רוצה לנסוע לחיפההיא , את ירוחםהאישה כשראתה  .שהיו איתנו עוד מהטיסה רומנים

  . לראות מה ירוחם תציע ליהעדפתי לחכות ואך  ,הפגם אני רציתי לעבור לחי. לחכות דקה נוספת מוכנה

 מנהלשם היה לי . במפעל הפוספטים הלעבוד שם חטפו אותי בשתי הידיים ,לאחר כמה ימים הלכתי ללשכת התעסוקה

 ,הוא פירק את החלק הזה לכל כך הרבה חתיכות ." תתקן את החלק הזה"  הוא פקד עליפעם אחת , לא הסתדרתי איתוש

אם יש לך בעיות תפטר . אל תדבר אליי בצורה כזאת אף פעם. "שצריך היה להיות ארכיאולוג ולא טכנאי כדי לתקן את זה

אמרתי את זה לבוסים שלי והם  ,יותר כדי שאעבוד אצלםסכום גבוה אחר במקום  הציעו לי, כעבור שנה. עניתי לו". אותי

כעבור , יתי מנהל ונשארתי באותו התפקיד עד לפרישתי לגמלאותכך נהי. להיות מנהל תמורת אותו הסכוםלי הציעו 

   .עשרים וארבע שנים

היו לי הצעות עסקיות . כעצמאי את מזלי ד אני חושב שעשיתי שגיאה שלא ניסיתיבדיעבו ,בעבודתילא קיבלתי המון כסף 

ולא הייתי  ,שפחה לדאוג להשכן הייתה לי מ, את הסיכון אך חששתי לקחת ,מאנשים שמאד העריכו את המקצועיות שלי

  . יכול להרשות לעצמי הרפתקאות כלכליות



 

שאין , בייחוד אני נהנה מהאוויר הנעים בלילהו, אני אוהב את באר שבע. הבומאז נשארתי  לבאר שבע עברנו 1967בשנת 

  . כמוהו בכל הארץ

הבן , בעוד ישראל, יום הכיפוריםבמלחמת . במלחמת ששת הימים נקראתי למילואים בחפירת תעלות סביב העיר ירוחם

  .נקראתי שוב למילואים והייתי אחראי על נוהל הדממת אורות בבאר שבע, מגן על המדינה בשדה הקרב ,שלי

אותם אני  ,יש לי ממנו שני נכדים. גר בלהבים ומנהל חברה בהצלחה רבההוא כעת ו,  למד באוניברסיטת בן גוריון ישראל

  . מאד אוהב

ממש , לפני פחות משנה היא נפטרה. ב"ובני וכלתי טסו איתה לטיפולים בארה ,שתיהתדרדר מצבה של אבשנים האחרונות 

  . החיים אלו.   בזרועותיי

אי היא הבינה שעלי  .גם היא יודעת שלי צריך להגיד את האמת. אנחנו מסתדרים טובו, מטפלת מרומניהכיום אני מעסיק 

 .הכל איתי וחוויתי כמעטראני כבר , אפשר לעבוד
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