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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

סבינה ופישל היה משק חקלאי בכפר מאמאיישטי , להורי . אחות אחתבמשפחתי, רומניהבץ רנובי' בצ1933נולדתי באפריל 
)Mamayeshti (סוחר של היה אבי , משפחתי היתה מהמעמד הבינוני . ביתנו היה גדול מאוד ומרוהט בכל טוב.הסמוך לעיר

  .של מוצרי חלב כשרים בין הבתיםהוא העסיק במשק עובדים מקומיים מהכפר שהיו מבצעים חלוקה יומיומית , מוצרי חלב
אבי החליט  ."חדר" בם למדתי תורהאני למדתי בבית הספר היסודי וג ,בבית דיברנו יידיש וגרמנית, משפחתי היתה דתית

  . להתפלל וקרוא וכתוב בעבריתשעליי ללמוד בבית והזמין מורה פרטי שימשיך ללמדני
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות,  מעצר וגירוש:ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמת האווקואציה למרכז ברי/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

הפסיד את , אבי ושאר היהודים העשירים בעיר .חיינו השתנו מן הקצה אל הקצה , הצבא הרוסי פלש לאזורנו1939בשנת 
אבל בשפה ' אני נרשמתי לבית ספר ולמדתי שוב את כיתה א .בחברה לחלוקת לחםהוא עבד כשכיר . משקו ואת פרנסתו

הם , היהודים איבדו את מקום עבודתם .ון הרומני פשיסטי כבש חזרה את אזורנו והשלטהגרמניכעבור כשנתיים הצבא  .הרוסית
יות של יהודים והרבה מהם מכרו את רכושם על מנת ונשדדו חנ, הוגבלו שעות היציאה מהבתים, אולצו לענוד טלאי צהוב

  .להתקיים
הם דיברו על השואה , הגדול בעירנו הגיעו מפלסטינה מנהיגים ציונים לבית הכנסת 1936אני זוכר מסיפורי אבי שבשנת 

הם ידעו , למעט מאוד אנשים היה האומץ לעשות שינוי זה. שהגיעה והמליצו ליהודים למכור את רכושיהם ולעבור לפלסטינה
  .גם אבי לא הסכים לעזוב . עם הרבה חול וחום ובלי מים וגם שיש שם ערביםקוםשפלסטינה היא מ

הבתים בה היו ישנים ובחצרות היו  ,זו היתה שכונה ישנה, בשכונת היהודים בעירב  קבלנו הוראה להתייצ1941באוקטובר 
בלה חדר יכל משפחה ק,  יהודים בגטו היינו כשלושים אלף.שם גידרו אתנו והפכו את השכונה לגטו .בארות מים ושירותים

  . מרוב ייאושהרבה אנשים חלו והתאבדו .השירותים היו משותפים והתנאים היו קשים מאוד, בתוך בית
הורי , ח עמו תרמיל עם דברים מינימאלייםכשעזבנו את הבית כל אחד לק, כעבור כמה חודשים נשלחנו לחבל טרנרניסטריה

קבלנו הוראה  .לי נתנו לסחוב את סיר הלילה שלי .השאירו את כל רכושם בבית ונעלו אותו בתקווה שנחזור לשם ביום מן הימים
כך הלכנו במשך כמה קילומטרים עד שהגענו , רה על ידי שוטרים רומניים רכובים על סוסיםלהתייצב ברחוב והובלנו בשיי

מקומיים שעמדו בצידי ,  עם כת הרובההכוהשוטרים , ההליכה לכיוון התחנה היתה מלווה בהרבה השפלות .לתחנת הרכבת
ת שלא נבוא במגע עם האוכלוסייה על מנ ,כשהגענו לתחנה הכניסו אותנו מכניסה צדדית. הרחוב ירקו עלינו לעגו לנו

היה בו חלון קטן שהאיר לנו אור , כל קרון נדחפו כשבעים איש בעמידהב, הם הפנו אותנו לרכבות המשא של בהמות.המקומית
  .ואנשים נאלצו להתפנות באחת הפינות בו, בקרון לא היה מקום לעשות צרכים. יום

 ".שמע ישראל"אני זוכר ששמעתי אנשים קוראים ,  גדולשייאוהיה ,  זהלא ידענו איפה, טריהסשמענו שאנו נוסעים לטרנסני
, כשהרכבת נעצרה פתחו השומרים את דלת הקרון ואמרו לאנשים לצאת לעשות צרכים, נסענו ללא עצירה למשך יממה

האוכל  .עההם השאירו אותם זרוקים על הארץ ללא קבורה והמשכיו בנסי .בינתיים הם פינו את הגופות של אלה שלא שרדו
שם יצאנו מהקרונות והעבירו , נסענו כשלושה ימים עד שהגענו לכפר מרקולשט. אזל לכולם והרעב והצמא היה קשה מנשוא

ישנו על  .דודי מלר שהיה אתנו אמר לאבי שראה במרתף הבית גופות ,אלה היו בתים של יהודים שנרצחו. אותנו לבתים
השוטרים ציוו על , כעבור יומיים הוציאו אותנו מהבתים . לקנות מזון מהמקומייםלמי שעוד נשאר קצת כסף יכול היה, הריצפה

  . כולם לתת להם את כל הזהב והכסף שברשותם
שוטרים עמדו לאורכו וזירזו , הופצץ ובנו גשר חדש מסירות וקרשים Dnieper)( הגשר מעל נהר ניסטרו ,הובלנו לעיירה אטאקי

 .כל מי שנזרק מהגשר לא שרד. כשראו יהודי זקן שמתקשה בהליכה על הגשר הם זרקו אותו למי הנהר הקפואים, אותנו
לא , במהלך הלילה ישנו בין השיחים על האדמה הקרה. במשך כשלושה ימים כשחצינו את הגשר המשכנו לכיוון העיירה ברשד

שם חילקו אותנו לשלושה , ן המשכנו בהליכה לכיוון הכפר פלורינהכשהגענו לעיירה לא היה מקום לכולנו ולכ .כולם קמו בבוקר
הוא היה מלוכלך בקש עם , בכל תא הכניסו משפחה, הצריפים היו מחולקים לתאים .צריפים קטנים שהיו בעבר דיר חזירים

 האור היחיד נכנס ,היה חשוך מאוד .אמי הוציאה מתרמילה שמיכה וישנו צפופים מכוסים עם המעילים שלנו .צואה של חזירים
באר המים היחידה שהיתה ליד הצריף כוסתה . אנשים יצאו לעשות את צרכיהם בחוץ, בחוץ היה קר מאוד .דרך חלון קטן

התחילה מגיפת  .אני זוכר ששאלתי את אמי מה הנמלים הקטנות שיש לי על הגוף, לא התקלחנו והיו עלינו כינים, בקרשים
ליגה בסיר הלילה אאמי בישלה לנו מאמ, כר את בגדיו קנה מהמקומיים תפוחי אדמה וקמחלמי שהיה כסף קנה או שמ. הטיפוס

הייתי גונב מכרכרות של  .אבי היה אוסף שלג נקי וממיס אותו במדורה בתוך הסיר עד שהפך למים לשתייה .שהבאתי עמי
כל לילה היו מתים  .נשארו לו וקנה תהאבי מכר את הבגדים ש .ואמי הכינה מזה מים מתוקים ,הכפריים שהיו עוברים סלק לבן

. בבוקר היו הגברים מפנים את גופותיהם וזורקים אותם לתעלה ענקית שהיתה מיועדת למי גשמים. אנשים נוספים בצריפים
  .הם היו מכסים אותם עם קש



 

קראינית וכך מצאו מקום הוריי ידעו לדבר או. שלחו לחזית וכך אנו הצלחנו לברוחחיילים רומנים נ, השמירה על הצריפים ירדה
אמי ואחותי טיפלו . מסתור בכפר אצל אישה מקומית שבתמורה לעבודה של אבי במשק נתנה לנו מקום לינה וקצת בגדים

ראינו שהכוחות הגרמנים מתחילים , 1944נשארנו במשק עד לאמצע שנת  .אבי בסוסים ואני הייתי רואה צאן, בתרנגולים
הוריי הורו , הם הכינו אוכל ולקחו מצרכים עבור היחידה שלהם.  שהינו והקימו מטבח שדההם נכנסו בבהלה לחצר בה. לסגת

בערב שמענו יריות , כעבור כמה ימים החיילים נעלמו כלעומת באו. לאחותי ולי שלא לדבר גרמנית כדי שלא ידעו שאנו יהודים
  .כך הבנו שהסתיימה המלחמה .ובבוקר שלמחרת הבנו שפרטיזנים נכנסו לכפר

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

כל אחד נשא , הלכנו ברגל .'רנוביץ'הם התחילו להתארגן לחזור לצ, עם תום המלחמה הוריי נפגשו עם בני משפחותיהם ששרדו
מצאנו , כשהגענו לתחנת רכבת הוריי ביקשו מהחיילים הרוסים שנסעו לחזית עם ציוד לעלות לרכבת.עמו שק עם ככרות לחם
המשכנו ללכת ברגל עד שהגענו לגבול  .כך היינו מוגנים מהגשם ,ותחים והתכסינו עם כיסויי הטנקיםמקום בין הטנקים והת

הגרמנים שגרו בו לקחו איתם הכל .ו שביתנו ריק מכל ריהוטוכשמצאנו ראינ, הוריי חיפשו את הבית שלנו .רנוביץ'רומניה ולעיר צ
שם התקלחנו בפעם הראשונה מזה , הוא לקח אותנו לביתו, אבי מצא ידיד יהודי שלא גורש בתקופת המלחמה .עם הנסיגה
 אבי גויסאמי החלה לעבוד כמנקה במעון ואחרי כמה שבועות  .הוריי אספו ריהוט ישן מבתים עזובים ועליו ישנו. כמה שנים

   .לצבא הרוסי כנגד רצונו
אמי לקחה עששית . הוא היה כתוב ביידיש.  מכתב מאוד עצובקיבלנומשם . אבי נלחם עם הצבא הרוסי עד שהגיע לפולין

הוריי  .תפלל עבורושהוא נמצא בסכנה גדולה ושנ אומר לה יהיא הקריאה לנו את המכתב בו אב. וכשקראה אותו החלה לבכות
אמי . הוא אמר לה להתפלל ושבעזרת השם אבי יחזור בריא ושלם, ות הדוקים ולכן אמי לקחה את המכתב לרבהיו שומרי מצו

קמתי , כחמישה חודשים מאוחר יותר שמענו דפיקות בדלת .התחילה להדליק נרות ביום שני וביום חמישי וצמה פעם בשבוע
שני ,  לנו שבמהלך המלחמה הוא נפצע מהדף של פגזהוא חזר בריא ושלם וסיפר. לפתוח אותה וראיתי את אבי במדי צבא

הם אספו אותו במשאית הגופות עד שאחד החיילים ראה שידו , חבריו שהיו עמו נהרגו וכשבאו לפנות אותם חשבו שגם אבי מת
  .הם טיפלו בו ולאחר שהבריא שוחרר וחזר הביתה. זזה והוציאו אותו משם ישירות לבית החולים

. האפשרות היחידה היתה להגיע לרומניה ומשם להמשיך.  כיצד לעלות ארצהתכננוהם ,  בבתינו מידי ערבהוריי ודודיי התאספו
אחותי  .בעיר היו הרבה יהודים שלא עברו את השואה.קבלנו אישור לעבור לרומניה ומשם נסענו עד לעיר ארד בטרנסלבניה

היו לנו רובים מעץ ולימדו אותנו , עברנו תרגילים צבאיים .ריתחולקנו לקבוצות גיל ולמדנו עב, ר בעיר"ואני הצטרפו לתנועת בית
  .נסגרו תנועות הנוער הציוניות , 1949בשנת , כאשר השלטון הקומוניסטי עלה לשלטון ".התקווה"לשיר את 

שר את הגבול אפ.  עגלה וסוס ולהגיע לגבול אוסטריההוריי שמעו מסיפורים שכדי לעלות לפלסטינה עליהם להשכיר כפרי עם
הם לא רצו לעלות לארץ , הוריי היו ייקים.  בעלייהשיעזרולחצות בלילה דרך היערות ובוינה לפגוש נציגים של הסוכנות היהודית 
אני  .ה במשך כמה שניםצנשארנו בעיר הנמל קונסטנ. בדרך לא חוקית ולכן ניגשו למשטרת הונגריה וביקשו אישור לעלות

אחרי שלמדתי את . בכיתה אתי היו ילדים של ניצולי שואה, בשפה הרומנית' ה אחזרתי לבית הספר ולמדתי שוב את כית
  .השפה קפצתי שתי כיתות בשנה אחת וכך סיימתי את בית הספר היסודי

לאחר מכן אבי דרש שיהיה לי מקצוע ונשלחתי ללמוד מסגרות בבית ספר מקצועי וכעבור שנתיים התחלתי לעבוד עם אבי 
כעבור ארבע שנים .  הצהריים למדתי לימודי תעודה של פועל מקצועי ומומחה לייצור גלגלי שינייםבמפעל בשעות הבוקר ואחר

שירתי בצבא שלוש שנים בתפקיד  .את הדרכון לארץ עדיין לא קבלתי והייתי מוכרח להתגייס לצבא הרומני. קבלתי את התעודה
ארזנו כל מה שהיה נחוץ בשני ארגזים  .ות לארץעד לקבלת האישור לעל. סמל מרגמות ועם שחרורי חזרתי לעבוד במפעל

באוסטריה המתינו לנו נציגי הסוכנות  .נסענו לגבול הונגריה ומשם לגבול אוסטריה. גדולים ושלחנו אותם באונייה לחיפה
. Phose שם בבנאפולי עלינו לאונייה .איטליהבהם לקחו אותנו לנקודת איסוף העולים ועלינו על רכבות לכיוון נאפולי , היהודית

   .אחרי כמה ימים של הפלגה ראינו לבסוף את אורות העיר חיפה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

ביקשתי מאבי חמש לירות כדי  .ה בדימונההורי קבלו דיר, י נציגי הסוכנותל ידהתקבלנו בחיפה ע. 1962עלינו לארץ בשנת 
שם היה מפעל מתכת שתאם , מכר הציע לי לנסוע לאשקלון. שהפכה להיות ארוסתיציפורה את לפגוש לתל אביב שאוכל לנסוע 

המפעל סידר לי דירת חדר בעיר , הרווחתי שכר מכובד לאותם ימים, באשקלון התקבלתי למפעל והתחלתי לעבוד .לכישוריי
לא יכולתי ללמוד באולפן , ל ושירתי במילואים"עברתי טירונות קצרה בצה .חודשים מאוחר יותר ציפורה ואני נישאנווכשלושה 

, קודמתי בתפקידיי, לתעשייה הצבאית המפעל נמכר 1966בשנת  .עברית למדתי בעזרת חבריי מהמפעל, בגלל העבודה
 שנים של עבודה פרשתי 35אחרי  .גף ייצור גלגלי שינייםתחילה ניהלתי שתי מחלקות ייצור ולאחר מכן מוניתי למנהל א

  .יש לנו שלושה ילדים ושלושה נכדים .כיום אני עוסק בעזרה לניצולי שואה ובשעות הפנאי מפסל בזכוכית. לגמלאות
  
  



 

  נכתב על ידי מילו רסלר
  אשקלון. 2009ספטמבר 

  
  עדי מלכא: עריכה
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