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  :  תאריך השחרור
1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, ליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פ(

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  והוראדייהביסטרה , טורדה

, מקום נוסף באיטליה, יוגוסלביה -בלגרד : -מקומות בדרך לארץ

  ישראל - חיפה, איטליה - נאפולי

  :עליה שנת

1962  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  )Enotriya(" יהאנוטר"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

הכפר שלנו היה כפר . הייתי בת יחידה לאימא מרגרטה ולאבא אהוגן, נולדתי בכפר מרגיטה שבחבל טרנסילבניה ברומניה

את כפר . משפחות של יהודים ומדי פעם היינו נפגשים 2בכפרים מרוחקים הו עוד , ללא משפחות יהודית, בין ההריםמרוחק 

היה זה כפר של איכרים ובכפר הזה אבא , 1939שם היינו עד שנת , עברנו לכפר ביסטרה. מרגיטה עזבנו כשהייתי בת שנתיים

  . שלי החל לעבוד במסחר של עצים ובבניה

, התפתחה תנועה פרו נאצית שיצרה את האיומים הללו, התחילו לאיים על היהודים ועלינו בפרט' לאמצע כיתה ה כאשר הגעתי

לעיר  בעקבות האיומים והפחד ששרר ברחובות עברנו. זה היה מסוכן להסתובב ברחובות, "גארדה של ברזל"קראו להם 

לכן עברתי ללמוד בבית , א קיבלו אותי לתיכון בתור יהודיהאבל שם כבר ל 'סיימתי את כיתה ה. טורדה שבה היו יותר יהודים

הבעלים של הדירה היה אאוסלנדר יוסף אם אני זוכרת  -בטורדה שכרנו דירה בבית של יהודים. 'ספר של יהודים עד כיתה ז

, איפה לישוןלאנשים שבאו לעיר ולא היה להם , בתוך הבית ששכרנו בעצמנו, כדי להתפרנס היינו משכירים חדר קטן. נכון

היינו נפגשים כקבוצה והיה , "הבונים"הייתי חברה בתנועת . ניהלנו סוג של בית מלון והיינו לוקחים תשלום ללילה אחד או שניים

  .עלינו את המפגשים הללו ועד שהרומנים אסר, בפגישות בין היתר היינו שרים קצת שירי ארץ ישראל, לנו ראש קבוצה

  

  ן המלחמה י על קורותיך בזמ/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

על הגבול בצד הרומני ולכן לא שלחו אותנו למחנות  טורדה הייתה, ולקת בין שליטה רומנית והונגריתטרנסילבניה הייתה מח

, הרומנים זרקו אותנו מהבית 1940-1942בין השנים  .ריכוז מכיוון שעוד לא היו גרמנים בעיר שלנו ומי ששלט בנו היו הרומנים

רצה את הבית שלנו היה כומר בעיר ש, הם הוציאו חוקים חדשים נגד יהודים וביניהם חוק שאומר שאסור ליהודי לגור אצל יהודי

שם היינו עד שבאו הגרמנים , קיבלנו בית קטן בגודל חדר אצל גויים בסוף העיר. וקיבל ובכך גם לקחו לנו את הפרנסה

מכרנו כל מה שהזדמן לנו כדי , לא היה מה לאכול, כאשר עברנו לבית הקטן בסוף העיר היה מאוד קשה להתקיים. וההונגרים

  . לחיות

יהודים בכפר סמוך אז החלטנו לצאת  120שמענו שהם הרגו , התחיל להיות מסוכן בעיר שלנו 1945-כשפלשו ההונגרים ב

די כהיו הרבה יהודים שברחו מטורדה לחלקים של רומניה שטרם נכבשו אבל . שבועות 5מהבית והסתתרנו במרתפים במשך 

בגלל זה הסתתרנו במרתפים  .נו לא היה כסףים אחרי שבורחים וללשכור עגלה ולהצליח להתקי, לעשות את זה היה צריך כסף

היינו , ההונגרים והגרמנים ובקושי רב חיינו במרתפים תחת ההפצצות, בתקופה הזאת היו קרבות בין הרוסים. כשהיה מסוכן

היו של הממשלה  אני מצאתי בולים שאבא שלי סיפר לי שהם. יוצאים מדי פעם בסתר לחפש מעט אוכל והיה קשה מאוד למצוא

  .זה עזר לנו להביא קצת אוכל הביתהאז התחלנו למכור אותם ו

כשיצאנו מהמרתפים לא מצאנו . שבועות של קרבות בעיר הגיעו הרוסים והחלו לטהר את האזור מגרמנים והונגרים 5לאחר 

יטה עלה עיר שלנו וההונגרים ידעו כאשר הרוסים התחילו לייצר של. גילינו שגנבו לנו הכול, שום רכוש שהיה לנו לפני הקרבות

הם ניסו להשיג בגדים אחרים בכדי שלא יזהו לפני המדים שלהם ולכן אבא שלי היה מוכר את הבגדים שלו , שזה כבר הסוף

  . להונגרים כדי שלהרוסים לא יגלו אותם



 

רוסים הם חשבו שהוא הרג חייל היה חייל רומני שברח לאזור של המרתפים שלנו עם מגפיים של חייל רוסי וכאשר ראו אותו ה

נו המרתף שבו התחבא. אני זוכרת איך שאבא שלי התחנן בפניהם שלא יהרגו אותו .אז הם הרגו אותו, לקח את המגפייםרוסי ו

בזמן ההפצצות והיא ידעה שיש לו מרתף ובמרתף הוא היה מייצר יין והיו לו שם הוא ברח . היה של גרמני שחברה שלי הכירה

נו המרתף שבו התחבא. אני זוכרת איך שאבא שלי התחנן בפניהם שלא יהרגו אותו. אז הם הרגו אותו, את המגפייםקח רוסי ול

היה מייצר יין והיו לו שם  הוא ברח  בזמן ההפצצות והיא ידעה שיש לו מרתף ובמרתף הוא .היה של גרמני שחברה שלי הכירה

וסים הם היו שודדים ובוזזים המון רכוש והם היו לאנוס את הנשים בעיר כשבאו הר, לגרמני הזה היה עובד שידע רוסית .ענבים

אבל למרות . הוא דיבר עם החיילים הרוסים, בר רוסית  והכיר את חברה שלי ניצלנו במזל מאונסיובזכות העובד של הגרמני שד

  . בכל זאת הרוסים הצילו את החיים שלנו, הכול

אחותה של אימא אדל פישר הצליחה , ובמהלך המלחמה משפחתה הייתה שם ברצוני לציין שאימא שלי נולדה בהונגריה

אחות נוספת של אימא הייתה אייבי פישר שהייתה באנגליה ואחיה מיקשה פישר  נלקח משם למחנה , לחמוק מידי הנאצים

  .שנים ואילו סבתי בלנקה פישר נלקחה מהונגריה לאושוויץ ושם היא נספתה 4עבודה ברוסיה למשך 

  

 י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /ספר אנא

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

שמה של חברתי , גרנו שם ביחד עם חברה שלי והוריה, יצאנו מהמרתפים ונכנסו לביתו של אדון גרמני שברח בזמן ההפצצות

לילה . שכרנו חדר בכפר טורדה ופתחנו מסעדה קטנה, בית שלוהלצאת מ לאחר זמן מה הגרמני חזר ונאלצו. תהיה דראט אידי

צין רוסי וסיפר לו אבא שלי ידע קצת רוסית והוא מיד קרא לק .ס אותי ואת אימא שליאחד באו אלינו הביתה הרוסים ורצו לאנו

אחרי המקרה הזה ברחנו , ה קטנההייתי ילד, נכנס בי פחד. נתן כמה יריות בחדר והחיילים ברחו, הקצין הגיע. מה קורה בבית

הרוסים כבר לא כל כך . חיכינו שהעניינים נרגעו בטורדה ויכולנו לחזור, מטורדה חזרה לכפר ביסטרה שבו גרנו לפני המלחמה

. נשארו מעט חיילים שהרוסים השאירו מאחור בכדי לשמור ולכן היה רגוע יותר, היו דומיננטיים מכיוון שהם המשיכו לכיוון ברלין

אימא מצאה מקום אחר , באו קומוניסטים וסגרו לנו את המסעדה 1947בשנת . מסוכרת 61בגיל  1946אבא שלי נפטר בשנת 

אני עשיתי מבחנים לבית הספר . בסוף העיר ולשם עברנו ופתחנו מסעדה קטנה חדשה אך גם אותה סגרו הקומוניסטים

סיימתי את . שלי מצאה עבודה בעבודות משרד בבית חרושת אימא, והתקבלתי להמשך לימודים בתיכון עד שסיימתי בגרות

קיבלתי עבודה . נתנו לי עבודה בעיר אחרת שנקראת הורדייה שבגבול עם הונגריה, 1951- התיכון בשנת  גמרתי את התיכון ב

ושם  דומה לזו של אימי וכאשר פיטרו את אימא שלי מהמפעל בטורדה הבאתי אותה לעבוד איתי בבית החרושת בהורדייה

הייתי חברה במפלגה הקומוניסטית מכיוון שהדבר נתן לי נקודות זכות במפעל ושיפר את מעמדי . שכרנו דירה מאדון יהודי

במהלך עבודתי בבית החרושת נרשמתי לרשימת המתנה לעלייה לארץ . בחברה הרומנית וכך היה לי יותר קל בעבודה ובחיים

י הקומוניסטים מהמפלגה וגם מהעבודה המשרדית ונתנו לי עבודה פיזית כאשר במפעל שמעו שנרשמתי זרקו אות, ישראל

נרשמנו בקונסוליה היהודית , העלייה הייתה מאוד מאורגנת. אך בעזרת מישהי שעזרה לי חזרתי לעבוד במשרד, במפעל

רומנים הקומוניסטים בגבול ה, תחילה הייתה רכבת שלקחה אותנו לגבול עם יוגוסלביה, הם הודיעו לנו מתי יוצאים, בבוקרשט

ביוגוסלביה ואני זוכרת עברנו דרך בלגרד , לי לקחו עגילים בצבע זהב וזוג נעליים, לקחו לנו את כל הרכוש היקר ערך שלנו

הינו שם הרבה יהודים  .נתנו לנו מקום לגור וגם כסף, מיםמבלגרד המשכנו לעיר נוספת באיטליה שבה היינו כמה י .שהיה חורף

הפלגנו על אונית אנוטריה עד שהגענו לאחר כמה ימים המשכנו לנאפולי ו. מרומניה שחיכו לעלייה לישראלמרחבי אירופה ו

  . בארץ הופתענו לגלות שהחבילה ששלחנו לכתובת בארץ טרם עלייתנו אכן הגיעה ליעדה. 13/02/1962נמל חיפה בתאריך ל



 

 י על חייך  בארץ/א ספרנ

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

  ):לדורות הבאים

הייתה לנו דודה באנגליה והיא עזרה לנו  .יוסק אצל ערבי בנצרת ומכרתי לוטובישראל קיבלנו דירה בנצרת עלית ואני עבדתי בק

לו בית קטן בעפולה וכשנישאנו עברתי לגור היה , 1963הכרתי בשנת דוד בעלי את . קצת מבחינה כלכלית כדי שנוכל להתקיים

התחלתי לעבוד במפעלי סוכר ושם היה לי קשה מכיוון שידעתי עברית רק משישה חודשים שבהם למדתי עברית . בעפולה

תחילה נעזרתי קצת באנשים אחרים והתחלתי לעבוד בעבודה זמנית עונתית אבל כשנגמרה העונה של . באולפן בקיבוץ מזרע

אז הם לקחו אותי לעבוד בספירת מלאי ושם עבדתי כמה  ,ית המנהלים במפעל היו מרוצים מהעבודה שליהעבודה הזמנ

בשלב  .סך הכול תשעה חודשים בשנה -כך יצא שחזרתי מדי שנה לעבוד בעונות ואז בספירת מלאי. חודשים עד שפיטרו אותי

מפעל פורמייקה בעפולה עלית וזאת הייתה עבודה כך עבדתי ב- אחר. מסוים קיבלו אותי לעבוד קבוע עד שסגרו את המפעל

ק תנובה עד שביטלו לאחר מכן עבדתי בהיפר שו, לקחתי קורס קטן בהנהלת חשבונות. נורא קשה וגם את המפעל הזה סגרו

טיילתי , ל"חוהפנסיה התחלתי לנסוע הרבה פעמים לאחרי . יוסף ומשם יצאתי לפנסיה- עבדתי בתנובה תל. את המשרה שלי

כיום , זה היה התחביב שלי לטייל בעולם ובכל היבשות. כמעט בכל אירופה ובקרנבל בברזיל, ארגנטינה, ות כמו תאילנדבמקומ

  . מתגוררת בעפולה עם בעלי דוד ןאני עדיי

  

 

 

  איתי נידרמן: ראיון

  2013מאי , עפולה

  


