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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

  
אמא שלי למדה כלכלה בוינה לפני . גדלתי בבית חם ומאוד אמיד. בחבל בוקובינה שברומניה, אבה'אני נולדתי בעיר סוצ

אחי ואחותי , בבית גרתי עם הורי. היה להם עסק משפחתי והיו בבעלותם תחנות קמח, הורי עסקו במסחר. שהתחתנה עם אבי

, בקומה התחתונה גרה דודתי ומשפחתה, לבית היו שתי קומות. שפחתהומ, אחות אמי, כמו כן גרו עמנו גם דודתי. הקטנה

חגגנו את החגים בבית ושמרנו על יום . אך היינו שומרי מסורת, לא היינו משפחה דתית. ובקומה העליונה גרתי עם משפחתי

בבית הספר . אם שליזו שפת ה, בבית דיברנו גרמנית. אחי הגדול נפטר מדלקת ריאות כשהיה בן שבע ואני בת ארבע. השבת

  . זה היה בית ספר רומני. 'וב' כך שהספקתי ללכת רק לכיתה א, 7היה נהוג להתחיל ללמוד בגיל . דיברנו רומנית

  

לעלות , עוד לפני המלחמה, היא ודודתי היו פעילות בצעירי ציון ותכננו. אני זוכרת שאמי הייתה אישה מאוד חזקה ואסרטיבית

היה לי קשר יותר קרוב עם אמי שהייתה . שקט ומופנם, אבי היה אדם מאוד עדין. קרובות זו לזוהן היו מאוד . לארץ ישראל

לאבי היו בני דודים . שעלה עם משפחתו לארץ, מהמשפחה המורחבת אני ידעתי על אחיה של אמי. אדם יותר פתוח מאבי

  .ועלו גם הם לארץ בשלב מסוים, שגרו באותה העיר

  

  מן המלחמה י על קורותיך בז/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
  

  

באו הרומנים אלינו הביתה ואמרו , יום אחד. חבל ארץ באוקראינה, גירשו אותנו לטרסניסטריה, 9כשהייתי בת , 1941בשנת 

הם לקחו איתם כל דבר בעל ערך שיכלו לסחוב כמו . ההורים שלי היו מאוד אמידים. לנו שתוך יום אנחנו צריכים לעזוב

שם עברנו את נהר . לעיר ששמה אטאקי, נו אל הגבול בין רומניה לאוקראינההגיעה רכבת ונסע.  כסף ובגדים יקרים, תכשיטים

זה היה בחודש . משם היינו צריכים להמשיך את המסע ברגל. ברפסודות והגענו לעיר מחוז ששמה מוגילב" דנייסטר"ה

ראה שם את אחד , מיבעלה של אחות א, דוד שלי. המון אנשים קרסו במהלך המסע ונפטרו בדרך. אוקטובר ושרר קור איימים

הוא יתן לנו לסוע , הוא פנה אל אותו הקצין וביקש שתמורת שוחד בדולרים. הקצינים וזיהה אותו מבית הספר שבו למד

לקחנו איתנו . אולם הקצין הסכים לקחת את השוחד. כיוון הקצין היה יכול לירות בו במקום, דוד שלי היה מאוד אמיץ. במשאית

ידענו ,הדרך הייתה נוראה. בזכות הכסף בעצם ניצלנו. מהצד של אבא ושל אמא, ממשפחתינובמשאית עוד שמונים איש 

     .  שאנשים רבים מתו מהקור או מרובי הקצינים

  

, גרנו בעיירה קטנה אצל משפחה אוקראינית. בעלה ושני ילדיה, דודה שלי, בגטו בטרנסניסטריה היינו יחד הוריי אחותי ואני

ישנו על מזרונים ומיטות ברזל . היינו בערך עשרים איש בחדר אחד קטן. ביתה כמה משפחות יהודיותשהורו עליה להכניס אל 

היינו רגילים לגור בבית מרווח ונוח ופתאום . אני זוכרת שהייתי ממש בהלם מהתנאים שבהם חיינו. בצפיפות גדולה מאוד

ההורים פחדו שנסתובב , ולא עזבנו את הביתכמעט . לעבור לחיות בצפיפות עם עשרים איש בחדר אחד היה מאוד קשה

, מכרה שלנו שהייתה מורה ניסתה להעסיק אותנו בלימוד חשבון, כדי להעביר את הזמן. שהאוקראינים יתנקלו לנו, בעיירה

 בעלה של דודתי ניסה לסחור בשוק של, מכיוון שלא היה ניתן לעבוד עבור אוכל. מאוד אהבתי ללמוד. וקצת היסטוריה, גרמנית

התחילה מגיפת טיפוס שהייתה , שנה אחרי שהגענו לגטו, 1942בשנת . ובעיקר למכור את הרכוש שלנו תמורת אוכל, העיר

אני הייתי בת . אבי נפטר ביולי ואמי באוקטובר. לאחר מכן אבי ואמי נדבקו, בעלה של דודתי חלה ראשון ונפטר. מאוד מדבקת

אני זוכרת היטב את היום . ד מפחיד לראות את הורינו חולים וכעבור זמן מתיםזה היה עבורנו מאו. 6ואחותי הקטנה בת , 10

למרות שהיא הייתה בילדותה , איכשהו דודה שלי לא נדבקה. ביום ההולדת של אחותי, שישבתי ליד אמא שלי כשהיא נפטרה

  . יתההיה לנו קשר מאוד חם א. דודתי גידלה אותנו כמו אמא, אחרי מותם. ילדה חלשה יחסית לאמי

  



 

. שעות לא מקבלים זריקה אז נחנקים למות 24ידענו שאם תוך . אחותי חלתה בדיפטריה, אני זוכרת שאחרי שהורי נפטרו

  . כך אחותי בסוף ניצלה. והיא מכרה אותו כדי להשיג את הזריקה, לדודתי עוד נותר מעיל פרווה מהבית

   

נות היהודית התארגנו כדי להעלות לארץ באופן לא חוקי ילדים שלא וינט והסוכ'הג, תוך כדי המלחמה. 1944היינו שם עד שנת 

ומשם לקחו אותנו , מובילו, הגענו לעיר המחוז. אני זוכרת שנסענו בעגלה עם סוס באמצע הלילה לעיר אחרת. היו להם הורים

אני . אצל משפחה אחרתכל אחת מאיתנו , שהינו שם אצל משפחות יהודיות. לחלקים שלא היו תחת כיבוש הגרמנים, לרומניה

הייתה להם חנות ירקות ואני מאוד נהניתי לשבת בחנות על . נשואים טריים ללא ילדים, זוכרת שהתארחתי אצל זוג צעיר

הם עלו לארץ ישראל בשלב . ומאוד התאכזבו לגלות שאני עולה לארץ ישראל, הזוג חשבו שהם מאמצים אותי לתמיד. הדלפק

היינו אצל משפחות . נולד להם בן והייתה ביננו פגישה מרגשת מאוד ונשארנו איתם בקשר מאז. בשנות השבעים, מאוחר יותר

  . שלושה חודשים בעיר רומן ושלושה חודשים בעיר בוזאוב

  

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  

. בולבול ומורינה, מפקיורה: שם חיכו לנו שלוש אוניות מעפילים, ששמה קונסטנצה, משם לקחו אותנו לעיר הנמל ברומניה

שהיה , עד שהגיעו אל השם שלי. אני הייתי אמורה להיות על האונייה ששמה מפקיורה. ב-הקריאו את שמות הילדים לפי הא

Rudich  באותr כי זו הייתה , כנראה היה לי הרבה מזל. כן עליתי על אונייה ששמה מורינהל, כבר לא היה מקום על האונייה

הפלגנו מנמל קונסטנצה . הגרמנים הטביעו את מפקיורה ובולבול בזמן המלחמה. האונייה היחידה שהגיעה לחופי ארץ ישראל

מאוד חם והתנאים הסניטריים , הייתה שם צפיפות איומה. ההפלגה באונייה הייתה קשה עבורי. טורקיה, עד לנמל באיסטנבול

. הרגשתי תחושת אחריות גדולה מאוד לשלומן. שתיהן בנות שבע, כל הדרך אני שמרתי על אחותי ובת דודתי. היו קשים

אך כנראה ההפרש הקטן הזה , אשר הייתה גדולה ממנה רק בארבעה חודשים, באונייה אחותי מאוד פחדה ונצמדה לבת דודתי

משם העלו אותנו . הם הביאו לנו אוכל והרעיפו עלינו אהבה, באיסטנבול באו משפחות יהודיות לקבלנו .היה ביטחון עבור אחותי

מביירות נסענו לראש . ישבנו על הארץ בתוך הרכבת כל הנסיעה, זו הייתה רכבת של בהמות. לרכבות משא עד לביירות

כל מה שזכרתי הוא . מה המשמעות של ארץ ישראללא הבנתי בכלל . כשעליתי לארץ 11אני הייתי בת . הנקרה ומשם לעתלית

  .ודיברו הרבה בבית על פלסטינה, שהורי היו ציונים מאוד פעילים

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

  

. אלרעשבעמק יז, כשעליתי הצטרפתי אליהן לקיבוץ גבת. כי הן היו לפני ברשימות, אחותי ובת דודתי הגיעו חודש לפני לארץ

אני . עוד במהלך המלחמה, היינו הראשונים שהגענו לשם. באנו קבוצה של שמונה ילדים. חברי הקיבוץ קיבלו אותנו בחום רב

הן התייחסו , המשפחות הללו היו פשוט נהדרות. צל משפחה שהיה שם ילד בן גילהכל אחת מאינו גרה א. 'נכנסתי שם לכיתה ו

בהתחלה למדנו . הן כמו אחיות, אחותי עד היום נמצאת בקשר עם בת גילה מהקיבוץ. אלינו ממש כמו אל הבנות שלהם

' בוץ עד שגמרתי כיתה יבנשארתי בקי. אני עבדתי בלול. אחר כך כשהיינו יותר גדולים גם עבדנו אחרי הצהריים, בקיבוץ

עד . שירתתי ביחידה קטנה ששררה בה אווירה טובה, היה לי שירות נהדר. בקסטינה, שירתתי בחיל הקשר. והתגייסתי לצבא

עברתי , אחרי הצבא לא חזרתי לקיבוץ. ר שלי באותה היחידה"שהיה הרס, שם גם היכרתי את בעלי. היום יש לי חברות משם

אחר כך . עבדתי שנה בפריס ושנה בגרמניה. פעם היה אסור בכלל להגיד את המילה הזו. לתל אביב ועבדתי במוסד

  .אך חזרתי אליה אחרי שילדיי גדלו מעט, כשהתחתנתי וילדתי אז עזבתי את העבודה

  2014יולי  ,יפו –תל אביב ,  ענבר קיין מנדלוביץ: ראיון



 

  

  

  

  


