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  שוומנטל אנה'תיעוד סיפור חיים של ז

. אן שמת בגיל צעיר'על שם סבי ז, אנה'שמי ז. 23.10.1930-ב, שברומניה בוקרשטעיר נולדתי ב

נולדתי למשפחה . אמי היתה מנהלת משק הבית. בבוקרשטשל יין אבי היה אחד היבואנים הגדולים 

בזמן הפוגרומים . היה פולנישלי סבא רבא . שנה המשפחה שלי היתה בבוקרשט 200. מאוד אמידה

יהודיה ילידת הוא היה בחור ישיבה והתחתן עם סבתא רבא שהיתה . בפולין הוא ברח לרומניה

 1923-נולד ב, גדול ממני בשבע שנים, לי אח בכור היה. היו לנו שתי עוזרות. רומניה ודאגה לפרנסה

היו מביאים אומנות מגרמניה כי הן נחשבו . כך היה מקובל, גדלנו עם אומנת גרמנייה. ושמו שלמה

  . ס יסודי טיפלה בי האומנת"עד שהתחלתי בי. חדרים 8, היה לנו בית גדול. לטובות ביותר

 "שולהה שאנגליקני"בשם  ס שוויצרי "בי, ס פרטי"למדתי בבי. 7ס יסודי בגיל "התחלתי ללמוד בבי

)ANGLIKANISCHE SCHULE( .אמי היתה . שפה שניה היתה רומנית, שפת הלימוד היתה גרמנית

בעל בית חרושת לוילונות הראשון , סבא שלי היה אדם מאוד חכם ואמיד. ס של נזירות"בוגרת בי

הוא נתן לבנותיו שמות , למרות שסבי היה יהודי דתי. עובדיםהיו לו צוותים של עשרות . ברומניה

תמיד היתה אנטישמיות לכן הוא היה חכם . רומניים כדי שיוכלו להשתלב בין הגויים של רומניה

בעיני הרומנים הוא היה גוי ). שם משפחה רומני(מספיק לשנות את שם המשפחה משיין לשיאנו 

לכן במקום לשלוח את אמי . ייהודשהוא היה ולא ידעו  כל הברונים והנסיכים היו חבריו. אציל רומני

הדו קיום . זה היה תיכון אקסקלוסיבי לבנות. ס לנזירות"ס יהודי שלח אותה ואת אחיותיה לבי"לבי

  . ופחה לתנאים הלא נורמליים בהם חיהוא התאים עצמו ואת המש, הנפשי של סבא

היתה שחקנית בשם שירלי טמפל ולי היו בזמני . ממש מהסרטים, תרהילדות שלי היתה ילדות מאוש

עד גיל . היה בוטיק מיוחד לילדות בו היו תופרים לי שמלות מהסרטים. כמו שלה) בקבוקים(תלתלים 

. ברשובבלהרים ) אוגוסט-יולי(היינו נוסעים כל שנה לחודשיים , כל הילדים ברחוב היו חברים שלי 10

היינו בהרים ושם קיבלתי , בגיל שלוש. ף גדולכי. היה שם בית אותו היינו שוכרים כל המשפחה

הרופאה המקומית אמרה שעליי לעבור ניתוח כי המוגלה . דלקת אוזניים ואז לא היה פניצילין

לא היה זמן להגיע . ג.א.ברק דחוף לאבא שיקרא לרופא אאמא שלי שלחה מ. לעלות למוח ההתחיל

כל . יד שבה היה מוגלהעצם המסטוא הרופא הגיע לבית ועם פטיש ואזמל שבר את, לבית חולים

  . כל הראש שלי היה חבוש. אני זוכרת את הרופא עם שתי ידיים אדומות מדם. החוצה צההמוגלה פר

. בקיץ היינו מעלים הצגות, מחבואים וקלאס. כל היום היינו משחקים ברחוב, היינו ילדים שמחים

בחורף . לוקחים שקל כדי להיכנס להצגותהקטנים היינו וילון מהבית ועושים מסך ומהילדים מביאים 

אנחנו כילדים לא . היינו מתגלשים עם מזחלות וסקטים והייתי חוזרת עם לחיים אדומות מהקור

כל הנשים של . ל בפריז"ה יריד אופנה ואמנות בינהי 1935-ב. בבית היה שפע, הרגשנו אנטישמיות

אחר כך נסעו לברלין לבקר . אמא שלי ושתי הדודות ביניהן, סבתא שלי: המשפחה נסעו ליריד הזה

  . קרובי משפחה

איך . צמנו בכיפור ולא אכלנו לחם בפסח. חגים זה היה דבר קדוש. סבא וסבתא היו שומרי כשרות

חטים אחר כך את והיינו הולכים לשוחט וש. ל הכפרותפחדתי בראש השנה מהתרנגולת ש

ם "בפסח היינו מחליפים את כל הסכו. את כל החגים ואת כל המסורת שמרנו במלואה. התרנגולת
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ולכן היינו . לא היינו שותים חלב בפסח בגלל שהחלב היה מגיע מגוי. והסרביסים שיהיה כשר לפסח

  !המאז אני שונאת ת. שותים תה עם לטקעס ומצות

" רבליוניה" -היה פוגרום גדול בבוקרשט. 24.1.1941- בלילה של הבבת אחת הכל נגדע 

REBELIUNEA - אחרי שהתאמנו אצל צבא ה, נגד היהודים בלבד-SS  ברומנית קראו להם . בגרמניה

אני משערת . לא ידעתי פוליטיקה בגיל הזה, 10אני הייתי בת ). GARDA DE FIER" (משמר הברזל"

אבל אנחנו כילדים לא חשנו , שהקרקע מתחילה לבעור, י הרגישו שהזמנים משתניםשההורים של

הם היו , היתה בידי היהודים רומניתהכלכלה ה. אלף יהודים 400קהילה של . בכלום

היו גם שכונות עוני של יהודים שהקהילה היהודית . האינטלקטואליה והקולטורה של רומניה

  .דים היו עשיריםוהיה, אבל בגדול. המבוססת תמכה בהם

כולם , עשרה חוליגנים רומנים, לבית בו נולדתי, פרצו אלינו הביתה, באותו לילה של הפוגרום

יכלו לחסל אותנו במקום מבלי להניד עפעף כי אף אחד לא היה . שיכורים ולכל אחד היה אקדח ביד

רים דרך פוגרום באירופה כל משבר כלכלי היו פות. דמנו היה מותר. היינו טרף קל. מתנגד להם

: דברי ערך, בזזו את כל הבית שלנו. ביהודים וכך משתיקים את הרוחות לתקופה של כמה חודשים

היה בבית מזון רב . כל מה שניתן היה להרים לקחו -סרביסים, פורצלן, שטיחים פרסיים, כסף

יו גויות כל העוזרות ה. הם לקחו את כל דברי המזון. לקראת החורף שהיה קשה מאוד באותה שנה

לבוס שלהם קראו . והן נתנו את השמות של כל היהודים האמידים לאותם חוליגנים שידעו לאן לפרוץ

הוא נשאר אחרי שהם הלכו .והוא היה קצת יותר מלומד מהאספסוף שברח עם השלל) יף'צ" (שף"

י עבור חצר המלך הרומנמאוסטריה אבא שלי היה מייבא משקאות חריפים . ודרש מאבא שלי כסף

ווה ערך היתה לנו כספת ענקית ואבא שלי נתן לו סכום ש. הוא היה הספק הראשי שלהם. קרול השני

להתלבש  אמר לאבי ולאחי "שף"הלאחר מכן . שהיה הכסף של החברה, לחצי מיליון שקל במזומן

אמא לא . היינו בהלם מוחלט. שתינו המומות ולא הבנו מה קורה איתנו, נותרתי עם אמי. ולבוא איתו

אבא ! לא האמנו. כעבור רבע שעה אבי ואחי חזרו הביתה. נשארנו תלויות באויר. היתה יכולה לדבר

רו לו לשחרר את דיברו עם אותו שף ואמ, "לגיונרים"סיפר שהשכנים שהיו שייכים לתנועה הזו של ה

לבית , הובילו אותם לפאתי העיר, באותו לילה הכנופיות האלה אספו אלפי יהודים. אבי ואחי

היה לנו .  הוא חרוט בראשי לעד, אותו ערב חרוט בזכרוני. המטבחיים של בוקרשט ושם תלו אותם

במקום לעיני בנו  זוג שכנים יהודים שאב הבית לא הסכים לבוא עם החוליגנים והם ירו בו והרגו אותו

  . ואשתו

עלו לעליות הגג והציתו את הבתים של , למחרת בבוקר חזרו שוב אותם חוליגנים עם בקבוקי נפט

. אבא אמר לנו להתלבש וברחנו מיד לפני שהבית עלה כולו באש. היהודים ששדדו בלילה הקודם

י לא למשוך תשומת הפכו את מעילי הפרווה כד אמא וסבתא. מעלות - 16, ה חורף קשה במיוחדהי

הם כיבדו אותנו ואנחנו כיבדנו . מאוד הרמוני, עד אז היה דו קיום עם הרומנים באיזור שלנו. לב

תופרת  -משפחת יונסקו, היו לנו שכנים רומנים קשי יום. אלא כבוד הדדי, לא קשרי חברות. אותם

  .אמא שלי וסבתא שלי היו מזמינות ממנה בגדים, וסנדלר

רצה אלינו , השכנה הרומניה ראתה אותנו, כשברחנו מהבית שהוצת, גרוםמחרת הפולבוקר ב

היא באמת לקחה את אחי אליה תוך ). ברומנית סיליקה(שלמה , אליה את אחיתיקח ואמרה שהיא 

הממשלה . היינו ארבעה ימים תחת עוצר של הממשלה. זו היתה מחווה שאין לה מחיר. סיכון

אני הלכתי לבת דודה וההורים הלכו לאחות של אמא . סדר תפקדה פחות או יותר וניסתה להשליט

בשבת בבוקר לקחו את כל היהודים מבתי הכנסת במשאיות והובילו אותם . בקצה הרחוב שלנו
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שם כיתות של יורים רומנים הרגו , HERASTRAUלפאתי העיר איפה שהיה אגם גדול בשם הרסטראו 

בן הדוד שלי . ביניהם גם האח של סבא שלי .ביניהם הרב הראשי של בוקרשט. אלפים. את כולם

  . הלך בין הגוויות לחפש אותו ולהביא אותו לקבורה יהודית

וחזרנו לביתנו ששרד את  ההורים באו לקחו אותי ואת אחי, אחרי ארבעה ימים של חוסר ודאות

חי למרץ א 23-ב. ההורים החליטו שאחי חייב להגיע לפלשתינה. הדליקה כי מכבי האש כיבו אותה

הגיע לפלשתינה עם אשרת כניסה אחרונה של האנגלים לפני שכל ארצות המערב סגרו את 

, המושל של בוקרשט. הגרמנים נכנסו לרומניה, 1941לאפריל  6- כי ב. הנציגויות שלהן בבוקרשט

לכן יהודי רומניה לא קיבלו פיצויים . חתם על הסכם ידידות עם הגרמנים, שמו גנרל אנטונסקו

. השתלטו על רומניה SS-ה .ום שכביכול רומניה הסכימה שגרמניה תשתלט על רומניהמגרמניה מש

נמצא  הרבאנטונסקו ידע שהכסף ? למה נשארנו בחיים. SS-החיילים הרומנים היו המשרתים של ה

אבל הוא ראה אינטרס כלכלי , הוא שנא יהודים, יהודי-אנטונסקו לא היה פרו. אצל יהודי בוקרשט

אחד . יהודי צפון רומניה נלקחו למחנות השמדה. נים שישאירו לו את יהודי בוקרשטולכן דרש מהגרמ

. גבול רוסיה -על צפון רומניה ) מעבר לנהר הנייסטר: פירוש שמו(ניסטריה -טרנסמחנה היה מהם 

  . הם פשוט מתוהטיפוס פרצה מחלת וכש במחנה זה הרעיבו את היהודים

, אבא שלי חיפש מחסה ומצא דירת מרתף חשוכה ומעופשת .כעבור חודש סילקו אותנו מהבית שלנו

-ה. כל כמה חודשים היינו עוברים דירות. לא ראויה למגורי אדם אבל לא היתה ברירה ונכנסנו לשם

SS עלו על זה שאחי עזב לפלשתינה אז הם התחילו לרדוף אחרינו באמתלה שאנו מרגלים אנגלים .

התקשורת היחידה עם אחי היתה דרך הצלב . ת לשניהאז היינו חייבים לברוח מדירת מסתור אח

אחת לשנה בערך . מילים ואנחנו היינו עונים לו 25הוא היה שולח לנו מכתב של עד . האדום הרומני

במהלך שנות הבריחה האלו חליתי באסתמה . רק כך היינו יודעים שהוא עדיין חי. היינו שומעים ממנו

הרבה פעמים הוריי לא אכלו . תנאים התת אנושיים הללובגלל ה, גם אמי חלתה באנמיה, ואנמיה

מכרנו את מה שנשאר מהבית בגרושים כדי להשיג . ונתנו לי את פרוסת הלחם אותה הצליחו להשיג

עבורנו זה היה אושר להשיג קילו של קמח . קצת קמח ואמא היתה אופה לחם או מכינה ממליגה

  . תירס

בבוקרשט לקחו אותו למחנות  חיהשנה  20לו לפחות יהודי שלא יכול היה להוכיח שהמשפחה ש

את כל הגברים היהודים של בוקרשט לקחו . כל השאר נתנו להם להישאר בבוקרשט. השמדה

שעות ובקיץ היו  8-10, בקור אימים, אבי היה מפנה שלג מפסי רכבת ומחשמליות. לעבודות כפייה

נפתחו בתי  1942בשנת  ?ם הילדיםמה עשו ע. שולחים אותם מחוץ לעיר לעבד אדמות לחקלאות

כל הפרופסורים היהודים מהאוניברסיטאות גורשו ונשארו ? מדוע. ספר יהודים ברמה הגבוהה ביותר

קיבלנו את החינוך הטוב ביותר דווקא  -זה הפרדוקס. ס יהודי"ברחוב וכדי להתקיים לימדו אותנו בבי

. של נורמליות בזכות בית הספר הזההיתה תחושה , באיזשהו אופן. בזמן מלחמת העולם השנייה

  ).האור( LUMINAקראו לזה גימנסיה לומינה 

. בתי הספר נסגרו. לילה לילה, יום-יום ו תחת הפצצות של אמריקאים ואנגליםהיינ 1944-1945בין 

בצהריים יש  12בשעה . הודיעו שיהיה ניסוי צופרים בבוקרשט, 1944לאפריל  4-ב. לא יצאנו מהבית

האמריקאים ניצלו את ההודעה הזו וזו היתה ההפצצה המסיבית ביותר . אזעקה אז אף אחד לא זז

הייתי עם אמא שלי בחצר ותלינו כביסה ואני רואה קבוצות של . על האוכלוסיה ועל תחנות הרכבת

כל אנשי העיר . י חשבה שזה כלום ואז התחילו ההפצצותאמ. מטוסים עם עננים מקדימה להסוואה
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בלילה  12- ב: מאותו יום. תזה היה ניצול ציני ואכזר נגד האוכלוסיה האזרחי.היו בחוץ 

היתה הפצצה מסיבית על . שנה שלמה היינו כמו זומבים. בבוקר האמריקאים 10- הפציצו ובהאנגלים

  . ותחנת הרכבת המרכזית של צפון בוקרשט ואלפים מת

עם . נהל של הנאציםיאבל בבוקרשט עוד נשאר סניף של המ, הגרמנים נכנעו סופית 15.5.1945-ב

היתה שמועה שהנאצים שנותרו הולכים ממקלט . שני מטוסים שנותרו להם הם עוד המשיכו להפציץ

ו נותרנו שלושה ימים באותו מקלט ללא מזון א. כל הגויים ברחו מהמקלטים .יהודים רגיםולמקלט וה

  .כעבור שלושה ימים יצאנו מבלי לדעת מה קורה בחוץ ואז ראינו שהנאצים עזבו. מים

. מאות טנקים עברו בכביש הראשי. תוך זמן קצר הם הגיעו לבוקרשט. אז נכנסו הרוסים לרומניה

רוב היהודים הפכו מיד . ט מהנאציםכביכול הסובייטים שחררו את בוקרש. פחד אלוהים

מהגזירות  ותאפילו יותר גרוע ים שהיוזמן רב והתחילו הגזירות של הקומוניסטלא עבר . לקומוניסטים

כעבור חודש . אבא שלי שיפץ את הבית. בהתחלה החזירו להוריי את הבית ואת העסק. של הנאצים

הכניסו לנו משפחה של גויים שלאב המשפחה  -באו אנשי צבא הביתה ושאלו כמה חדרים יש לנו

שם גרנו שנה עד שקיבלנו היתר . והצטופפנו אצל אחותה של אמי ברחנו מהבית. היתה שחפת

  .יציאה לישראל

הסוכנות היהודית . י"ועלינו על אוניה לא שברומניה עזבנו לעיר נמל בשם קוסטנצה 1.8.1950-ב

שלושה ימים חיכינו . שילמה לרוסים ברומניה הון תועפות כדי שיתנו ליהודים רומנים לעלות ארצה

ברגע . יהודים 2000הכילה למעשה , נוסעים 500אוניה בקיבולת של . ניה הפליגהברציף עד שהאו

המשטרה . מטר ופתאום אנו שמים לב למהומה ברציף 20התרחקנו . איש בוכים 2000ההפלגה 

 2000. האוניה עוצרת והאוניה חוזרת לרציף. מדברת עם מנהל הנמל SECURITATE, החשאית

. לבית סוהר הסקוריטטה להכניס משפחהבאו שניים מ -היתה הלשנה? מה קרה. יהודים רועדים

אף אחד לא יודע מה הם , אב ובת שמישהו הלשין עליהם,כעבור רבע שעה הורידה משפחה של אם

לכן שלושה ימים . היה כבשן, אבל זה היה חודש אוגוסט טיאבי שילם כסף רב כדי לקבל תא פר. עשו

  . בלילה היה גיהנום של קור ורוחות וביום גיהנום של שמש קופחת. חיינו על הסיפון

בשבילנו להגיע לארץ זה היה קודם כל . שמחה גדולה. האוניה עגנה בחיפה לאחר שלושה ימי מסע

אף אחד לא עמד לדין על , אף אחד לא דרש אותנו. היינו להפקר בידיו של כל פרימיטיבי. לקבל זהות

למרות כל מה שתרמנו לאותן ארצות עשרות , לפני קום המדינה היינו כלום. פגיעה בחייו של יהודי

  . ומאות שנים קודם לכן

. היה קהל שבא לקבל את העולים החדשים ואנחנו חיפשנו את אחי שהיה כבר קצין בחיל האויר

זה . שנים 10לנו שאנו רואים קצין גבוה שיכול להיות אחי אותו לא ראינו אחרי שעתיים היה נדמה 

 ישר מהאוניה נכנסנו להאנגר. DDT -ניה ריססו אותנו באיך שירדנו מהאו. באמת היה אחי שלמה

עלינו למשאיות והגענו למחנה הסגר  מההאנגר. פרטים וקיבלנו תעודת עולהגדול בנמל שם מסרנו 

  . ים איש בצריף עם חולדותעשר. שמא הבאנו איתנו כולרה, דודנו בבישבוע ימים היי. בטירה

. מחנה אנגלי לשעבר. על גבול ירדן, אחרי שבוע הגיעו משאיות שהביאו אותנו לבית עולים בעין שמר

הכרית הראשונה שלי בישראל . גרתי עם הוריי בבקתה עם גג פח שהיה הופך את הבקתה לכבשן

. א ושם לי מתחת למזרן כי בגלל האסתמה לא יכולתי לישון שטוחהיתה גוש בטון שאבא שלי מצ

  .אט אט התחלנו למצוא את מקומנו. ההורים שלי היו שם שנה עד שהצלחנו לקבל חדר אצל מישהו
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נאית ככט 50- בשנות ה, העבודה הראשונה שלי היתה בקריה. אבי הלך לעבוד בסלילת כבישים

עם שתי לירות היה אפשר . לירות ישראליות לחודש 40משכורת של . אגף התכנון, מ"במשרד רה

היינו מאתיים עולות חדשות . גרתי בבית חלוצות בנחלת יצחק ליד איזור הרפתות. לקנות זוג נעליים

כדי שנלמד עברית המנהלת של בית החלוצות שמה . הונגריה ותורכיה, בולגריה, רומניה, מפולניה

עד היום יש לי חברה שהיתה . בכל מיטה בחורה מארץ אחרת כדי שנהיה חייבות לתקשר בעברית

שאר הבנות הלכו . אני הייתי היחידה מבין מאתיים הבנות שהגיעה למשרה כזו. איתי בבית החלוצות

בן גוריון נתן הוראה שכל העולים דוד , ראש הממשלה דאז. לעבוד בבתי חרושת או במשק בית

למדתי עברית בצורה לכן . מ ילמדו פעמיים בשבוע עברית"החדשים שעובדים במשרד רה

כעבור שנה כבר למדתי לקרוא . אחי היה מאוד גאה בי. בית החלוצותבעבודה וגם ב גם -אינטנסיבית

יתי אליהם אבל הם אמרו פנ. טכניים מחפשים עובדים "מקורות"עיתון בעברית וראיתי שבחברת 

תי אמרתי להם שאני בכל מקרה עוזבת ולכן קיבלו או. מ"שאסור להם להעסיק עובדים ממשרד רה

כל חיי למדתי והתקדמתי והגעתי לתפקד הנדסאית . 21בגיל לירות בחודש  90עם משכורת של 

הכור  כך-שורק ואחר הכור הגרעיני למחקר בנחל: השיא. מתכננת מתקנים תעשייתיים, ראשית

חזרתי לחברת  ,א"לת נועם שוב, 1966בשנת . זאב, בו עבדתי יחד עם בעלי, האטומי בדימונה

הבינוי ונשאר שם  אגף -הבטחון למשרד, זאבהתקבל לקריה. שם עבדתי עד שיצאתי לפנסיה, ל"תה

  .שנינו יצאנו לפנסיה 1990-ב. עד הפנסיה

עבדנו . דסאית צנרתנמהנדס אזרחי ואני הזאב היה . 1951-ב "מקורות"הכרתי את זאב בחברת 

. 21כ בת "סהבהיו שם המון צעירים ואני הייתי . באותה מחלקה אז היינו נתקלים אחד בשני כל בוקר

גרנו בהתחלה בחדר קטן אצל אישה . 1953לינואר  18-ב -תחלנו כידידים וכעבור שנה התחתנוה

 -י בית היו משכירים דירות בדמי מפתחבעל, 50-70-בשנות ה. אביב-בסמטה ליד רחוב הרצל בתל

א של זאב מצא לנו דירה בדמי אב. מקבלת את הדירה ומשלמת שכירות, את נותנת סכום מסוים

קנינו את הדירה , ה"אחרי שנה וחצי בדירה הזו שהיתה ברחוב מזא. "לוקסוס"ממש  ,מפתח

לקחנו . ליד רחוב הנביאים' ורג'רחוב קינג גדירה חדשה ומודרנית ב, רים והולחד 2 -הראשונה שלנו

 1960-וב, הראשונה 1956-ב. הלוואות ומשכנתה וקנינו את הדירה ושם נולדו שתי הבנות שלנו

הבת הצעירה . הבת הבכורה הלכה בעקבותינו ועבדה עשרות שנים בהנדסה כהנדסאית. השנייה

כעובדת בכירה א עם תואר שני ומאז מועסקת "סיימה את הפקולטה לסוציולוגיה באוניברסיטת ת

, ב כדיפלומטית בשגרירות ישראל"כיום היא נמצאת בוושינגטון שבארה. במשרד הבטחון שבקריה

  . מקסימים נכדים 6כיום יש לנו . מטעם משרד הבטחון
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