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   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  

  ארץ ישראל -יוגוסלביה - רומניה

 :עליה שנת
  

1946 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
 
  "הגנה“



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /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
  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
נמוכה  לימודים תרמעקב אולם  ,עממי ת ספרלמדתי בבי. שנים 4גדולה ממני בשחות ולאילד שני להורי , נולדתי ביקובסטי

  .וחזרתי הביתה רק בחופשות רדאוצילמוד בעברתי ל

חיילי הצבא הרומני נסוגו לכיוון עומק רומניה וניתן להם אישור על ידי מלך רומניה להרוג יהודים , 15בהיותי בן  1940בשנת 

יהודים וביניהם מי שם נהרגו שוהודיע לנו הסמוך יום אחד נכנס איכר מהכפר . נוסף על כך גורשו כל היהודים מהצבא. בכפרים

כשהגענו לבית הפצרתי בו . לו על ההתרחשות להודיעואני רצתי , אבי שהה באותו זמן בטחנת הקמח. הסנדק שלי שהיה

. אולם אמי נשארה,ראינו שלושה חיילים רומנים נכנסים לבית והצלחנו לברוח משם. וגררתי אותו בכוח, על אף סירובו, לעזוב

באותו זמן . החיילים הבטיחו שישובו לבדוק. להם שיצאנו לעבוד החיילים שאלו אותה היכן הגברים של הבית ואמי ענתה
  .ב וחזרנו הביתה רק עם רדת הלילההתחבאתי עם אבי בתוך עץ רקו

אבל אני , אבי התרשם ממנו. ושאם נחכה לו הוא יביא לנו אוכל ושמיכות, כשחזרנו הגיע איכר רומני שאמר לנו שיוכל לעזור לנו

ללא אוכל , החלטנו לברוח ולהסתתר בעליית גג למשך שבוע שלם. לחיילים שיבואו להרוג אותנולא האמנתי לו וחשדתי שיקרא 
כעבור שלושה ימים הגיע חייל . הסכימה לעזור לנושלאחר כשבוע אמי ירדה למטה וניגשה לאישה אלמנה שהכירה ו. ושתייה

והוא עצמו , נעלמהש עוד משפחה יהודיתו ,עזבהש משפחה יהודית אחתזור האלמנה ואמר לה שהוא יודע שיש בארומני אל 

הביא לאלמנה סידור תפילה שאותו אבי , על מנת לבחון את החייל. האלמנה אמרה לו לחזור למחרת. יהודי שרוצה לעזור לה

אבי ביקש לבדוק האם החייל נימול , לאחר שעשה זאת נכון. תביא לחייל כדי לבדוק אם הוא פותח אותו נכון מימין לשמאל

ושהוא יגיע למחרת עם מדים , יום למחרת נפגשנו עם החייל והוא אמר לנו להכין צידה לדרך. כך נקרא בנה של האלמנהולשם 

 .1941 יוליומשם לגטו ימפול ב, גורשנו לוניצהעד ששם שהינו כשנה , ולקח אותנו לעיר רדאוצי, הוא אכן הגיע למחרת. בשבילנו

אמי הייתה תופרת ואני הייתי , אבי היה זגג. ך כל אחד מאיתנו עבד במקום אחרא, בגטו ימפול אמנם היינו כל המשפחה יחד

  . אחר הצהריים 5כל מי שעבד בגטו היה בעל אישור יציאה משמונה בבוקר עד . עוזר אישי של אחד המפקדים המקומיים

  

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

אנחנו ברחנו לנהר . נסוג הצבא הרומני ואחריו הגיע הצבא הגרמני ונודע לנו שהם נסוגים עוד באותו לילה 1944בחודש מרץ 

ומשם  הגענו למקום ששמו סורוקה. כל זאת על מנת לחיות תחת השלטון הרומני, גדול שהיה הגבול בין רומניה לאוקראינה

הצטרפתי לתנועת בני עקיבא שם היו . בא'משם המשכנו ברגל לסוצ. עלינו על רכבת למסע בן שבעה ימים עד לעיר צרנואיטסי

. על כל פעילות ציונית עד שהמשטר הקומוניסטי אסר, בו נוער יהודיעשינו הכשרות בכל מקום שהיה . מדריכים ממקומות שונים

בתקופת המלחמה ייתכן שקצין בלשכת הגיוס איך ל אמרתיובתוקף סירובי להתגייס , רומניקיבלתי צו גיוס לצבא ה 1946בשנת 

  צבא ועכשיו הם פתאום רוצים אותנוהם גירשו את כל היהודים מה

. שם עגנה אוניית ההגנה, בלילה נסענו עד לנמל. וינט'מחנה של ארגון הגל, כעבור חודש עברתי לבוקרשט ומשם ליוגוסלביה

לאחר שישה ימים . 2800איש אך בפועל נשאה על סיפונה  800כשהיא מיועדת להכיל , עד שהאונייה התמלאהעברו יומיים 
כיוון . הם הורידו לחופי הארץ רק את האנשים החולים והיתר נשלחו לקפריסין. הגענו לנמל חיפה ונתפסנו על ידי הבריטים

  .חודשים 3ושם נשארנו תחת מעצר למשך  לעתליתותי פינו א. בלעתי קרח וכבר למחרת עלה לי החום, שסבלתי משקדים

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

 ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

עם זאת מצאתי . לאחר שחרורי ממחנה עתלית הגעתי לתל אביב ומייד חיפשתי עבודה בתנועת בני עקיבא אך ללא הצלחה

. התגייסתי לצבא שעדיין לא היה רשמי ומספרי האישי כלל ארבע ספרות בלבד 1948בשנת . עבודה בשירות וציוד עבור נגרים

מאוחר יותר . כשפרצה מלחמת השחרור אני הייתי במחנה קלט ומשם עברתי לתל השומר והצטרפנו לפלוגות שכבשו את יפו
  .ונקברו בבית העלמין בקריית ענבים" נבי סמואל"מחבריי לגטו נפלו בקרב על  ולצערי הרבה, הצטרפתי לחטיבת הראל

  .שישה נכדים ואף ארבעה נינים, שתי בנות, וכיום גם יש לי אישה, אני שמח על היותי בין החיים

  

  
  ניקובסלרפאל : ראיון
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