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  התקופה שלפני המלחמה 1933נולדתי בשנת 
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  .ברומניהש Bucovinaבמחוז , )Rădăuți: ברומנית

היינו משפחה  .חנויות בעיר בה גרנו רהיו בבעלותם מספ, לרומניההורי היו סוחרים וייבאו פירות 
היו להם , גם המצב הכלכלי של המשפחה המורחבת היה טוב. גרנו בבית גדול והיינו מאושרים, אמידה

עוד מאז הכיבוש  "שפת התרבות"בבית דיברנו גרמנית שהייתה . בתים גדולים עם גינות ועצי פרי
בעיר היה בית  .אידיש ורומנית גם כן כמובן שידענו-כמו ,הראשונה האוסטרי לפני מלחמת העולם
שם היינו . אני זוכר שהייתי הולך יד ביד עם אבא, ובחגים בשבתות ברגלכנסת גדול אליו היינו הולכים

וחכיתי  אני מאוד אהבתי ללכת לבית הכנסת.נפגשים על כל הקהילה היהודית והרגשנו מאוחדים
  . אני זוכר איך החזן שר וכולם היו שמחים, שבת היתה בשבילינו כמו חגכל ,לשבת

אף היו יחסים טובים עם הרומנים ואך עם זאת  ובשכנות זה עם זה מלוכדת היהודים חיו בקהילה
  .על סקטים במגרש העירוני עם ילדים רומניםנהגתי לגלוש 

שעודדו , השומר הצעירו דרור, וניהגורד –הייתה פעילות של מספר קבוצות נוער  1936-1937בשנים 
חבל שהורי לא קיבלו . מליסוניה ו: יאחיות שלאב שתיבמסגרת זו עלו . יהודים לעלות לפלסטינה

  .החלטה דומה
  

  תחילת המלחמה
  .הודח וקם שלטון ימני שניהמלך קרול ה, הרומנים חתמו על הסכם עם הגרמנים 1940בשנת 

הוציאה גזירות שאסרו על יהודים הימנית לה הרומנית משהמ, עוד לפני שהתחלתי ללכת לבית הספר
היה ניתן לשמוע קריאות  -האנטישמיות החלה להיות מורגשת גם ברחובות. ספרהללכת לבתי 

עיקר , לעשות עסקים ולעבוד יהודי העיר עדיין יכלו, עם זאת .מצד ימניים קיצונים) יהודון" (ידט'ז"
בתור ילד לא הרגשתי את דאגות  .פגוע ביהודים ללא מפריעהחשש היה להיתקל בקיצוניים שיכלו ל

  .לשחק עם אחי בחצרלצאת מהבית והמשכתי , ההורים וחיי התנהלו פחות או יותר כהרגלם
  

  

בית הכנסת הגדול ברדאוץ כיום
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  משפחת הלפרין - משפחתה של אמי

  . הוריה ישובים

 שייה - אחיה, דוד - אחיה, מלכה -אמי: לשמאלעומדים מימין 
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  הגירוש
החלו שמועות על כך שהממשלה הרומנית מתכוונת לגרש את היהודים מבתיהם אך  1941בקיץ 

  . היהודים לא באמת האמינו שזה יקרה
נציגים רומניים עברו עם תופים ברחובות והודיעו שהיהודים צריכים , 1941 בנובמברבאחד הימים 

הורו לנו להתייצב בתחנת הרכבת במרכז העיר והדברים היחידים שאותם . לעזוב את העיר עד הערב
  .ניתן לקחת הם חבילות יד

. איתםביום זה ראיתי את הורי עצובים ובוכיים תוך כדי שהם מתארגנים וחושבים מה ניתן לקחת 
נו כמה שיותר שמיכות ודברים אותו יום היה קר מושלג ולכן לקחנו אית

, כלאחדלקחבידיוחבילהכפייכולתו, ההוריםהתלבשווגםהלבישואותנוהיטב.חמים
, תכשיטיםובגדים, כמובןהורילקחואיתםכסף. כמהכבריכולנולקחת, אניבןשמונהוחציואחיבןעשרוחצי

בגלל הלבוש החם ועמוסים  היינו מאוד כבדים. מזוןכדישיוכלולהחליףתמורת, כמהשניתןלשאת

 .לא הצליח להתמודד עם המצב אליו נקלעו יהודי רדאוץ  (Velvel)וולוול, אחיה של אמי .בחבילות

הגוים פחדו לעזור והיו גם . י חיילים רומנים"שתונותיו וניסה לברוח אך נורה למוות עעהוא איבד את 
  .היהודים ולקחת את הרכושהרבה כאלה שרק חיכו להיכנס לבתי 

, מאות יהודים התייצבו באותו ערב בתחנת הרכבת, אני זוכר את היום הזה היטב למרות גילי הצעיר
  :גם כל המשפחה המורחבת שלי הגיעה

נשותיהם , )יהידוד וש( אחיה שני, אמא של אמי. לערך 17בת , ינהמ, ההורים של אבי ואחותו הצעירה
  . וילדיהם

הורי ניסו לשמח אותנו ופרסו לנו שמיכות בשלג כדי . והקור היה עז היתה ארוכהמתנה לרכבת הה
של ואפילו קצת שמחנו על החוויה המיוחדת אני ואחי עוד לא הבנו מה עומד בפנינו . עליהן שנישן

  . לשכב על שמיכות פוך בשלג
החלו לצעוק על  הרומנים, ללא כסאות, הקרונות היו קרונות משא. כל זה נקטע כאשר הגיעה הרכבת

ההמון המבוהל החל לעלות לקרונות שהיו . כולם לעלות וזירזו את האנשים עם מקלות ושוטים
ויכול להיות שכבר הזקנים והחלשים לא הצליחו לעמוד בפנים וחלקם נפלו , צפופים ודחוקים מאוד

המחנק . וחלטהקרונות ננעלו עם בריח ושרר חושך מ .רו מהמחנק והדוחקטשנפ אנשיםבשלב הזה היו 
  . נסיעהבמהלךההיה עצום  והאנשים בתוך הקרונות התטלטלו מצד לצד 

חבלה זו גרמה לשני , י מסמרי ברזל שהיוו חלק מדופן הקרון"באחת הטלטלות נפלתי וראשי נחבל ע
  .פצעים מדממים מהם סבלתי לאורך כל תקופת המלחמה ללא יכולת לרפאם

השוכנת לגדות נהר הדנייסטר  )Ataki: בעבר Otaci, (אטקי  חר כשעתיים נסיעה הגענו לעיירה בשםלא

  ). Dniester: באנגלית, Nistru: ברומנית(

 ).כיום בשטח מולדובה(מפת הנסיעה ברכבת מעיר הולדתי רדאוץ לעייריה אטקי 
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  ותחילת מסע המוות) אוקראינה(טריה סהמעבר לטרנסני
טריה סמחוז טרנסני. טריה לשאר רומניהסהיווה את הגבול בין מחוז טרנסנינהר הדנייסטר 

. ודהעלהשתתפותהבמלחמהנגדבריתהמועצותכמתנתת1941נמסרלרומניהעלידיהיטלר בשנת 
כיום . קומוניסטים-וגם רומנים ורוסים פרויהודיםוז הממשלה הרומנית הוציאה הוראה לגרש למח

  .אזור זה הוא חלק משטחה של אוקראינה

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  

אל העיר הורו לנו לחצות את נהר הדנייסטר  הם, לנו חיילים רומנים עם רובים חיכובעיירה אטקי 

. י של הנהרשבעברו השנ )Moghilǎu/Movilǎu:ברומנית, Mohyliv-Podilskyi: באנגלית(מוגילב 

את הגשר היינו צריכים . י כי כנראה שהגשר הקבוע הופצץ במהלך המלחמהמעל הנהר נבנה גשר ארע
החיילים הרומנים נתונו הוראות מפורשות שאם מישהו יסטה . לנהרהודים שנפלו היו י, לעבור ברגל

מקורית של הרומנים כםהזו היתה דר. זו היתה בעצם ההתחלה של מסע המוות. מהדרך הם ירו בו
היו הרומנים. י הצעדתם עד אפיסת כוחות"אלא ע, להרוג את היהודים ללא כדורים וללא גז

כמובן שלא נתנו לנו . מדובר בפטנט שלהם עליו יש להם זכויות ,ההראשונים לבצע משהו מסוג ז
  .מתו והפכו טרף לחיותאנשים פשוט נפלו בצידי הדרך , את אלה שנפטרו במהלך המסעלקבור 

היהודים בשיירה שכרו עגלות מהאוקראינים המקומיים כדי , כשהלכנו בין הערים, לאחר חציית הנהר
תמורת העגלות היהודים נתנו . הזקנים והחלשים, את הילדים להעמיס עליהן רכוש או להושיב שם

למיטב זכרוני אני מעולם לא עליתי על עגלה אלא צעדתי כל .או תכשיטיםלבוש דברי  לאוקראינים
  .הדרך

למשל , גויים ראו בנו הזדמנות להרוויח כסף ולאורך המסע היו ניגשים אלינו ומציעים עגלות ומזוןה
היה לו יותר כסף יכל להרשות לעצמו לאכול לאורך מי מהיהודים ש. ת לחםזוג גרביים תמורת חתיכ

כמו , היהודים הדתיים;לרב האוקראינים היו מציעים חתיכות של בשר חזיר מיובש .זמן רב יותר

  . סירבו לאכול מזון לא כשר וזה החליש אותם מאוד, סבתי מצד האם
  

 מפת טרנסניסטריה נכון לתקופת מלחמת העולם השניה
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  מסע המוות
, י יהודי אוקראינה"עוצרים ללון בשדה או בבתים שננטשו עמידי לילה היינו  .המסע ארך ימים רבים

אנשים לא דיברו כשהיינו עוצרים בלילות . אנשים בחדר 10בצפיפות נוראית של  נדחסנובכל בית כזה 
כל משפחה  .בחיפוש אחר מזון ופיסת רצפה ללון עליהועסקו רק  כולם היו תשושים, אחד עם השני

מהר מאוד הכינים התפשטו בין כל השותפים למסע בשל הצפיפות והיעדר . היתה מקובצת עם עצמה
. הם מצצו את הדם והעבירו מחלות, קרוב לחום הגוף, הכינים התחבאו מתחת לבגדים. ההיגנייה

  .מחלת טיפוס הבהרות התפשטה מהר מאוד וכמעט כולם חלו

המרחק בין אטקי לאבודובקה [. )Obodivka(בשם אובודובקה עיירהאחת התחנות שזכורה לי היא 

כמו המרחק בין חיפה , מ"ק 130 -הוא כ
הספיקו  אוקראינים עוד לאהשבעיירהזוהיומספרבתיםפנוייםשמהםברחויהודיםמקומיים].לאשקלון
 אלה. בעיירה ולא המשיכו איתנו הלאה" לחיות"חלק מחברי הקבוצה נשארו . עליהם להשתלט

 וניקיון בסיסים ומגוריםתחזוקה של פסי רכבת  לעבודות כפייה שכללוי הגרמנים "צלו עשנשארו נו
  .גרמניםשל החיילים ה

 .נשארו באובודובקה וילדיםנשותיהם , )זיסו( יחדעםגיסו)שייע( אמיאחשל
  .את שאר המשפחה שליאותי ווזה כלל , מישלאמצאמקוםבאובודובקהנאלץלהמשיך

צעדנו כיומיים עד לעצירה . םרומניחיילים  ליוויב, ברגל ומי בעגלותמי , התחלנו ללכתשוב בבוקר 

עזבנו את העיירה בבוקר , גםבזבוקריץלאהיהמקוםלהישאר.)Zhabokrych( זבוקריץכפר ה -הבאה

  .והמשכנו להתקדם
שומרים הרומנים התחלפו מידי פעם ה. וההליכה היתה קשה מעלות 35 כמינוס היתהטמפרטורה ה

או פשוט השאירו אותו למות בשלג  ירו בכל מי שפיגר אחרי השיירההם , והמשיכו להאיץ בנו ללכת
עם הזמן האנשים הלכו ונחלשו וכבר לא נותר רכוש  .מבלי שאף אחד מחברי השיירה יכל לסייע לו

. היתה להצעיד אותנו עד למותינו המטרה של הרומנים. שבו ניתן לסחור עם מקומיים תמורת אוכל
  ...הם נשארו מוטלים בצידי הדרך, לא שרדו את ההליכה  סבתי מצד האם וסבי וסבתי מצד האב

בת ביתם . דוד, יאשתו של אח של אמ גם נפטרהמסויים זמן אחראך ל, קשה למדוד את הזמן במסע
קפאו לה . זאת הייתה שגיאה. עגלהאביה הושיב אותה על ללכת אז להמשיך כבר לא יכלה  13 -ה

כשהורידו את הנעליים שלה . את רגליהמהעגלה היא אמרה שלא מרגישה  הרגליים וכשהורידו אותה
חה המורחבת כך מהמשפ. בצד הדרך מתה ואביה נשאר איתה היא, לאחר מכן. האצבעות שלה נפלו

  .בערך 17שהיתה בת , מינה, יהצעירה של אב ואחותנשארה איתנו במסע רק 

מ מנקודת תחיחת "ק 165ממוקמת במרחק של [)Ustya(אוסטיהעצירה האחרונה היתה העיירהה

נכנסנו יחד עם  באוסטיה].אך המסע לא היה ישיר ולכן בפועל השיירה עברה מרחק רב יותר, המסע
ל משפחה חיפשה מקום לשכב על כ. ה אולם הבידור של הכפרפליטים נוספים לצריף שכנראה הי

. חולים ורעבים ופשוט חיכו למוות, כולם שכבו עייפים. המשפחה שלי תפסה מקום על הבמה, הרצפה
נגמרו הבגדים להחלפה וכמעט . בחוץ היה חורף קשה ולא היה לאן ללכת, על הצריף שמרו אוקראינים

 כי מישהו לא היה מתעורר יותר או אחת הייתה נשמעת צעקה בצריף כל בוקר. ולא נשאר אוכל
. היהודים שגרו בצריף פינו בעצמם את הגופות והשליכו אותן אל מחוץ לצריף. עקה מצערומשפחתו ז

, הראשונה הייתה אמא. המוות הגיע גם למשפחתישבועיים ואז -שכבנו ככה בלי שום מעש כשבוע
אני היחידי שלא . גם הוא היה חולה מאוד, נשארנו אני ואבי. אחרי כמה ימים נפטר גם אחי הגדול

בעיקר לנקות אותו מהכינים כי זה היה , ניסיתי לעזור לאבי כמה שיכולתי. הייתי רעב רק, חליתי
הספקתי להיות איתו עוד , המשיך להיחלשאבל אבי . הדבר הכי גרוע שמצץ את הדם והעביר מחלות

לא  זכור לי שהוא החזיק לי את היד ורצה להגיד משהו אבל. רטשבועיים ובבוקר אחד הוא נפ
, זרקו החוצה גם את גופתו .דו בגלל שהיא קפאההיה לי קשה להוציא את ידי מי. עיניוסגר את הצליחו

  .שהייתה ליד הצריף גוויותעל ערימת וראיתי שזורקים אותו  הםהלכתי אחרי
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הבמה היכן שהיתה  שכבה באולם ולא על, הבאוסטיתה איתנובצריף יאחות של אבא שה, מינה
אמרה  היא דבר ראשון.שאבוא ואתמקם מחדש לידהקראה לי היתה שם עם חברתה והיא . משפחתי

רצתי , טתיהתפש .לי מכנס וחולצה וסך הכל הי .ר מהכיניםטצריך להוריד את הבגדים ולהיפשלי 
. בנתיים בה נתנה לי שמיכה להתכסות כשחזרתי לצריף דודתי. מחוץ לצריףוקברתי את בגדי בשלג

כמעט ולא אכלנו . ללא הכינים ניערתי אותם ולבשתי,הוצאתי את הבגדים מהשלג ,יצאתי שוב בבוקר
הייתי בטוח שנפלה , באחד הלילות נפל עלי משהו מתקרת הצריף .במשך התקופה שהייתי עם דודתי

  .ו על המקרה המשעשענאני ודודתי צחק, עלי חתיכת בשר אבל זה היה עכבר

  בברשטבית היתומים 

יש בית יתומים ששם נותנים כל יום צלחת  )Bershad( ברשטמ בעיר "ק 13נודע לי איכשהו שבמרחק 

עדיין היה , זה מה שבעצם הבדיל אותי מהרבה אחרים .לשם להגיעשאני חייב  לעצמי אמרתי. של מרק
 -מה שיכולתי לבשתי את כל ,הקרועות נעלינעלתי את , קמתי בבוקר.ללכת קדימהורצון לי כח 

. לאף אחד כבר לא היה אכפת, כבר לא שמרו עלינו בשלב זה. גופיות ויצאתי לדרךו שמרטוטים
הנחו . ה כל האינטרקציה שלנו עם העולם החיצוןתהי וו באים אנשי הכפר לבצע החלפות וזלפעמים הי

לקח לי . פשירתחיל להשלג הוה )1942(זה היה כבר מרץ, כדי להגיע לברשד ללכת לאורך הנהר אותי

עד , געתי לעיר לא יכולתי לשאול אף אחד כי לא דיברתי את השפהכשה. ום הליכה להגיע לברשטי
 .הורי תמיד תיווכו כשהיה צורך לסחור עם האוקראינים, היום לא היה לי צורך להכיר שפות אחרות

  . יתומיםאותי לבית  הם הובילולמזלי  ,ראיתי קבוצת ילדים מסתובבת ופשוט הלכתי אחריהם

  .מפת מסע המוות מהעיירה אטקי לעיירה אוסטיה
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מספר בתי העבירו כספים לטובת הקמת ותחזוקת  ,שיהודי רומניה שלא גורשו נודע לי מאוחר יותר
לצד י שליחים "הועבר עכספיהם של היהודים . רשי רומניה שהגיעו לטרנסניסטריהעבור מגו יתומים

  .כמובן שכל חולייה בשרשת קיבלה שוחד וליתומים נשאר מעט מאוד, האוקראיני

אך עדיין זה היה , הילדים ישנו של על הריצפה ורעדו מקור, היתומים לא היה המקום שתיארובית 
מהר מאוד התחברתי עם ילד שדיבר אידיש והבנתי שהמרק שמחלקים . מקום להניח בו את הראש
מידי . בעיקר באיזור השוק ,ברחובותצריך להשיג לבד  היה את האוכל. הוא לא יותר ממים חמים

. ירקות רקובים או כאלה שנפלו מעגלות, קליפות, מגיע לשוק ואוסף כל מיני גריעינים היום הייתי
וזה , אך הצלחתי להשביע את רעבוני והשמש זרחה מעלי, הייתי לבוש בבגדים בלויים ונעלים קרועות

כי היו הרבה  בשוק לא עוררתי את חשד האוקראינים. היה אחד הימים היפים שלי בתקופת השואה
  .מאיתנו המקומיים פשוט התעלמווקבצנים ופליטים 

האם שם פנתה אלי אישה שאני לא מכיר ושאלה יום אחד שעד , כך הסתובבתי מספר חודשים
נמצא  שייעשדודי היא אמרה לי . היא הייתה מרדאוץ וזיהתה אותי, משפחתי הוא קרוננפלד

היא אמרה לי , בה שובפגשתי אחרי שבוע . שאני בברשט לשםותספר לוחוזרת היא , באובודובקה
תמיד הייתי , כמובן שהסכמתי. שדודי מעוניין שאגיע אליו לאובודובקה ושאלה אותי אם אני מוכן

ושקיות לעטוף את הרגליים עם הנעליים ) מעיל חם(היא עזרה לי להשיג קופייקה . מוכן ללכת קדימה
  .התלבשתי וקשרתי בדים ושקיות לרגלי באמצעות חבלים .הקרועות

ס אליהם כדי נהאישה אמרה שאנחנו נלך בין הכפרים בלי להיכ. מ"ק 30 -ו ללכת מרחק של כהתחלנ
אני אראה , לעבור באחד הכפריםנידרש  היא אמרה שאם. להימנע ממפגש עם שומרים אוקראינים

מלווים ביללות כך הלכנו בעיקר ביערות . לחם כאילו שאנחנו באים לבקש קצת אוכל פת לשומרים
, בעיקר בגלל השקיות שעטפו את רגלי,הרגשתי שכוחותי נגמריםבשלב מסויים . זאביםמתמשכות של 

היא ביקשה ממני להחזיק מעמד  .ליפול עומדשאני לאישה אמרתי . ספגו מים והיו מאוד כבדותהן 
לאחר עוד מספר . עד שנגיע לכפר בו יש משפחה שהיא מכירה והם יתנו לנו ללון אצלם, עוד קצת

נתנו לנו הם . לחם אפוהיה תנור אפיה שבו הם  לאותה משפחה.קילומטרים הצלחתי להגיע לכפר
זה לראשונה נרגעתי וישנתי בכפר ה.אותי על התנור לנוח ולהתחמם ומיקמומשהו לאכל הפשיטו אותי 

בבוקר  .ת בגלל העומס הרב על הרגלייםושלי במפשעות היו נפוח הלימפהבלוטות שמתי לב ש. טוב
הנפיחות פשוט לא החזיקו אותי בגלל  שלי רגלייםקטן וההייתי ממש שלד , מהתנור שהורידו אותיכ
עוד לילה הסכימה שנישאר המארחתהמשפחה  .לא הצלחתי לעמוד ונפלתי כמו בובת חוטים .בלוטותב

את השקיות  בשמתי שו ,למחרת כבר הרגשתי יותר טוב. וזאת למרות שלא היה להם הרבה מקוםאחד
  .של הליכה הגענו לאובודובקה נוספים ימים 4אחרי . לרגלי ויצאנו לדרך

  השהייה באובודובקה
.  עם מים חמים לגיגיתוהכניסו אותי ערום  בגדידבר ראשון זרקו את כל  ,שייעדודי כשהגעתי לבית 

  ...אמרתי שכולם נפטרו... בזמן שהתרחצתי שאל אותי הדוד על גורלם של קרובי המשפחה

היו אחראים  הם .עד הגעתי שעבר במשך הזמןבאובודובקה זיסו הצליחו להתמקם וגיסו שייע דוד שלי
חשוב . שהה במחנה בקרבת מקוםש הצבא הנאצילעבודות עבור  אנשיםת מול הגרמנים על הקצא

והיחס ליהודים היה משפיל ורע אך מטרת היחידה הצבאית לא היתה  .S.Sלציין שלא מדובר ביחידת 

. הנאציברזל ומחנות הצבא בעיקר תחזוקת מסילות  שביצעו היהודים כללוהעבודות . להרוג יהודים
היה לדאוג  יידוד היו הגרמנים או הרומנים מעבירים דרישה לכמות אנשים ועל מידי יום

לפעמים היה מספיק שאחד החיילים יתנכל למישהו , לא כולם חזרו מהעבודות. תייצבותםלה
אבל , חלק מהיהודים בקהילה בבקרשינאה יצר  ימעמדם של דודיכמובן ש. ולפעמים התשישות גברה

משהו לא יעבוד במידה ובסכנת חיים גם דודיי היו . למלא את תפקידם היה להם ברור שמישהו חייב
  .חלק מבחינת הקצאת האנשים
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היו המון איסורים שהיהודים היו צריכים לעקוף על . היהודים חיו באובודובקה במעין גטו צפוף ועני
היו צריכים לעשות את השחיטה . שחוט בעלי חייםהכניס אוכל לבתים ולכמו איסור ל, לשרודמנת 
  .חלוקה בסתר בתוך אחד הבתיםהואת 

לכן גם . וי'סרג -זיסומנחם והבן של  -יבן דוד, אני :דיםיל 3היינו , לא היה מספיק אוכל גם בבית דודיי
שליחויות  וביצעתיהצבאי של הגרמניםחנהלמ נהגתי ללכתאני . אוכלעסקנו בהשגת  הילדים אנחנו

לדוגמא היו נותנים לי משחת שיניים לעשות החלפה עם איכר תמורת ביצים או . עבור החיילים
במשך תקופה לא ידעתי האם .כל פעם הייתי משאיר משהו לעצמי ומביא הביתה. מוצרים אחרים

ורה של שנתקלתי עם הרגל בלהביא להם סחורה ונסתינכ תפעם אח .יודעים שאני יהודי החיילים
". אל תפחד יהודון קטן"אחד הגרמנים אמר לי ו ,נבהלתי .חלקם נפלו ועשו רעש מאוד חזק. רובים

  . באותו רגע הבנתי שהם יודעים שאני יהודי ומאז לא חזרתי לשם יותר
וכך גם , אף עלתה ארצה שייעמשפחתו של . כל בני משפחתי ששהו באובודובקה שרדו את השואה

  .בנו של זיסו, יו'סרג
  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  

יו לפעמים הפרטיזנים היו פוגעים בגרמנים הם ההיה קשר עם הפרטיזנים בסביבה וכשליהודים 
, את זיהויוהיה צריך למנוע וכיוון שהציוד הצבאי מסומן . כגון שמיכות ורכוש מצרכיםמביאים

  . היהודים צבעו את השמיכות באדום או כחול ותפרו מהן מעילים
הוא אמר לי  1943 קיץעד שביום בהיר אחד בסוף , אובודובקה כשנהאצל הדוד שלי ב תישהיכל הסך 

הוא הביע חשש שבמהלך הנסיגה הגרמנים יפגעו ביהודים . שהגרמנים נסוגיםיש שמועות מהחזית ש

  אליו חזרו בתום המלחמה, בבית הורי ברדאוץ, עם אשתו ובנם מנחם שייעדודי 
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  .לי לנסוע לאחיותיו של אבי שגרות בפלסטינהדודי הציע . ואין לדעת מה יהיה
הם אירגנו . ינטו'גהושיתפו פעולה עם ארגון מנהיגים יהודים שנשארו ברומניה בזכות הדבר התאפשר 

מהארגונים  כמובן שכל זה דרש. והעברתם לרומניה בטרסניסטריה יתומיםהילדים מבתי יסוףא
שליחים , מנהיגים רומנים: ההיהודים גיוס כספים ומתן שוחד לכל השותפים לפעול

  .אלף ילדים יהודים יתומים בטרנסניסטריה 50 -ההערכה היתה שהיו כ.ואוקראינים
רתומה הגיעה עגלה כמו בכל הדילמות הקודמות גם פה ההחלטה הייתה ללכת קדימה ויום אחד 

  .לקחת אותי לרומניהלסוס 

  
  הינתהמסע לפלש

בה נמצא , )Mohyliv-Podil's'kyi( מוגילבהעיר  -העגלה לקחה אותי דרך היערות לתחנה המיועדת

בדרך אספנו עוד ילד ונסענו כיומיים עד .  בית יתומים גדול בו החלו לרכז את יתומי טרנסניסטריה
  .שהגענו לבית היתומים

מאוד פחדתי מהרגע הזה . בבית היתומים אמרו לנו להתפשט והסבירו לנו שאנחנו הולכים להתקלח
ראיתי ילדים , עם זאת. כי הגיעו לאוזני שמועות על מקלחות בהן הורגים יהודים באמצעות גז

 DDT - אחרי המקלחת ריססו אותנו ב. שנכנסים ויוצאים מהמקלחות ולכן החלטתי להיכנס גם כן

מאוד אהבתי  אחד מפירטי הלבוש שקיבלנו היה מעיל שאותו. ונתנו לנו בגדים נקיים ואוכל
  . והתקשיתי להיפרד ממנו גם לאחר שעליתי ארצה וקיבלתי בגדים חדשים

 שם, 1944הגענו לברלד בתחילת שנת . )Bârlad(ברלד יום למחרת עלינו על רכבת שלקחה אותנו לעיר 

פעם ראשונה מזה שלוש כמעט שנים שראיתי מיטה . ילדים ושהינו במעין בית הבראה 50 -היינו כ
חיכינו שתגיע הודעה מבוקרשט שניתן , מספר חודשים לדשהינו בבר. והיה גם אוכל! יןנקייה וסד

הילדים לא דיברו ביניהם על קורותיהם  בכל הזמן הזה. מכים לעלייה ארצהלהגיע ולקבל את המס
משהו שכל אחד מאיתנו , נומשהו רגיל בשביל המוות כבר היה, לא דיברנו על המוות. במהלך המלחמה

ריחמנו על כל . ו איך לברוח מרומניה ולהינצלנדיברנו על העתיד ורק חיפש. משגרת יומו חווה כחלק

החלו . נסענו לשם ושיכנו אותנו במלון )Bucharest(בוקרשט כשהגיעה ההודעה מ. אלה שנשארו

גם בבוקרשט חיכינו מספר שבועות עד . לצלם אותנו לטובת הניירות והסרטיפיקטים לעליה ארצה
משום שהבריטים בארץ נתקלו בהתנגדות היה קושי רב בהשגת הניירות . ו מוכניםשהניירות הי

קיבלנו סוף סוף את כל האישורים ונסענו לעיר הנמל  1944במאי .המופתי למתן אישורי העליה

  .שלקחה אותנו לישראל" יטה'בלה צ"כדי לעלות על האונייה  )Constanța(קונסטנצה 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  .יחד בבית היתומיםוחבר שהיה איתי ) משמאל(אני 

  אני לובש את המעיל שקיבלתי בבית היתומים במוגילב, התמונה צולמה בבוקרשט
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  מפת המסע מאוקראינה לנמל ברומניה

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  

אותו גייסו היהודים לטובת , האדוםהאונייה הייתה צבועה בלבן והיה עליה סמל של ארגון הצלב 
חששנו מאוד במשך ההפלגה כי ידענו שהגרמנים התנגדו לעזיבת היהודים . העלת היתומים ארצה

ראינו . פחדנו שהם יטביעו את האוניה שלנו. והים היה מלא במשחתות גרמניות ובצוללות רוסיות
  .שהפציצו את האוניות הגרמניות, ככל הנראה אמריקאים, מטוסים

זו היתה הפעם הראשונה , אך הביאו לנו אוכל, בה לא נתנו לנו לרדת לחוף, הגענו בשלום לאיסטנבול
עלינו על . דנו והגענו לתחנת הרכבת הסמוכהרעד שי, המתנו בבטן האונייה כשבוע. שראינו תפוזים

  .רכבת שעברה דרך סוריה והגיעה לחיפה
גם הנרייטה סולד . רבה והרגשנו שחיכו לנוההתרגשות היתה , בחיפה קיבלו אותנו בשמחה גדולה

חילקו אותנו לאוטובוסים וכל אחד פנה  .פה הרגשתי לראשונה שאני בטוח. היתה חלק ממקבלי פנינו
  . ד אחרעלי, לדרכו

ו נכל בוקר היו מעירים אות. בו ישנו ארבעה אנשים בחדר, קיבוץ דתי, ה"כפר הרואל אני הגעתי א
 1936שעלתה לארץ בשנת , יום אחד דודתי סוניה. י לאורח חיים זהכ התחברת"לתפילה ואני לא כ

ואני כהרגלי הסכמתי כי רציתי , א"היא הציעה לי לנסוע איתה לת. הגיעה לקיבוץ לחפש אותי
  . ואת בעליהן, מלי, כשהגעתי לבית דודתי פגשתי גם את דודתי השניה. להתקדם
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אחותם הקטנה לבד מ, יפרתי להם שכולם מתיםס. הם החלו מיד לשאול שאלות בנוגע לגורל המשפחה
  .בהמשך הסתבר שמינה אכן שרדה את השואה ועלתה ארצה. שאז לא ידעתי מה עלה בגורלה, מינה

    
    
    
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  החיים בישראל
. לקיבוץוהיא הציעה לי לעבור אך המצב הכלכלי היה קשה , חודשים 5 -א כ"גרתי אצל דודתי בת

. ילדי טהרן, בקיבוץ הצטרפתי לקבוצה של עולים. השלושה גבעתהסכמתי ומצאו לי מקום בקיבוץ 
יחד עם ' מורה פרטית לימדה אותנו עברית ומתמטיקה כדי שנוכל להתחיל את שנת הלימוד בכיתה ד

 עבודה: בקיבוץ עשינו הכל יחד .מעתי בקיבוץ והייתי כשאר הילדיםטמהר מאוד נ. שאר ילדי הקיבוץ
ה הטיול תגולת הכותרת בקיבוץ הי. ריקודי עםהשקיית הפרדסו, שחייה בבריכה, ספורט ,בגינה

חוף ים וכמה  אז רש שהיתה-אפילו הגענו לאום רש, השנתי וכך חרשנו את הארץ לאורכה ולרוחבה
  .צריפים

מאוד רציתי להיות , אני לא דיברתיהילדים והמבוגרים בקיבוץ לא שאלו אותי על תקופת השואה ו
נשארתי בקיבוץ גבעת השלושה עד ". ילדי חוץ" הם למרות שכולם ידעו שאני ושאר העולים, "צבר"

  .14גיל , 1947לגמר בית ספר עממי בשנת 
    

   

  2000בארץ ישראל בשנת  סוניהדודתי 

 

  אני לובש את המעיל מבית היתומים, תקופתי הראשונה בארץ, 1945בשנת 

 



ננפלדוראברהם קעדותו של   
2014אפריל   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. שםצורפתילקבוצתעוליםשהיושםבהכשרה. עברתילקיבוץיגור, עםסיוםהתקופהבגבעתהשלושה
, אני. הםהתגייסו, וכשהגיעזמןגיוסשלכלחבריההכשרה, שהיתישםכמהחודשים

. ורכשתימקצוע, ביוםעבדתיבמוסך. חזרתילביתדודתיבתלאביב, שהייתיצעירמהםבשנתיים
  ".  אחדהעם" בערבלמדתיבתיכוןערב

ואני , רבים. אנשים רצו ורקדו ברחובות, עם קום המדינה היתה שמחה בלתי רגילה 1948במאי 
  .א וחגגו כל הלילה"התאספו בכיכר מוגרבי בת, ביניהם
מאוד רציתי להיות צנחן אך משקלי לא אפשר זאת ושלחו אותי לשרת , התגייסתי לצבא 1950בשנת 

, קדש/השתתפתיבמלחמתסיני, בשירותהמילואים, מהסדיראחריהשחרור.בצריפין 4ד "בבה
 -בזכות אחד מהם קרה לי הדבר הכי טוב בחיים, בצבא הכרתי הרבה חברים .ששתהימיםויוםכיפור

חיכינו שהיא תשתחרר מהצבא והתחתנו בשנת , שנים 4 -יצאתי עם מרים כ. הכרתי את אשתי מרים
גג הצריף דלף והיה צריך לצאת ממנו כדי להגיע , הבימהין ליד תחילה גרנו בצריף קטן על גג בינ .1957

  . אבל היה לנו את הנוף הכי יפה בעיר וכל הזמן אירחנו חברים. לשירותים

  

  

  

  

      
      
      
      
      
      
      

    

  א"בת ,סוניה, בר מצווה בבית דודתי

 

  אני ואשתי מרים
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לאט לאט בנינו את . ומרים עבדה בחברת ביטוח" דן"אני עבדתי בקואופרטיב , שנינו עבדנו קשה
  .וקנינו דירה בגבעתייםעצמינו 

משה נקרא על . לס'תמי ומשה שגרים בלוס אנג, מיכל שגרה כיום בהרצליה: נולדו לנו שלושה ילדים
  .אנו מתגוררים כיום בגבעתיים ואנחנו מאושרים. יש לנו שלושה נכדים מקסימים ואהובים. שם אבי

  
    
    

  

   

  נהר, אני ונכדתי

 

  עם ילדינו מיכל ומשה ונכדינו) מימין(אני ומרים 
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  מסר אישי
אנחנו חייבים . אחרי מה שעברתי וראיתי בחיי הבנתי שהדבר הכי חשוב לעם היהודי הוא המדינה

  .ההיסטוריה צפויה לחזור על עצמהכי אם לא תהיה לנו מדינה , לשמור על מדינתינו בכל הכח
יש לנסות ולהגן על הזכות שלנו במדינתינו . עם ישראל צריך להיות חזק ולעמוד איתן מול אויביו

מ "כל האמצעים כשרים ע. ור לנו לפחד להשתמש בכח אם צריךאך אס, בסבלנות ובשיח, בדרכי שלום
  .לשמור על מדינתינו

מ לתמוך במדינה ישראל כי היא המגן "כל מה שביכולתם עיהודים החיים בתפוצות צריכים לעשות 
  . שלהם והמקום היחיד בו הם יכולים להיות בטוחים באמת

  

 

  

  

  משה ונהר, עם תמי) מימין(אני ומרים 

 


