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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                                                                                                                                         

מא שלי יא. ינוימשפחת חיימוביץ ה ,היינו שמונה ילדים במשפחה והורים "מנאו"ברומניה בעיר קטנה  1924אני נולדתי בשנת 
ו שאנחנו עוברים בגלל שבעיר שגרנו לא היו הרבה יהודים ההורים החליט. ולת של משפחתה ואבי היה שוכרכעסקה בחנות מ

ושם גרנו עד " סאלאש  הולמין"לישוב אליו עברנו קראו ברומנית ,ודים הלמקום בו יש יותר יהודים על מנת שהילדים יגדלו בין הי
 7תי מואני סיי ,גם אחי הלך לעיר הזאת ועבד שם חייט ,קלואוזנבורג התופרת בעיר יותר גדוללהיות שאחותי הגדולה למדה 

ולא היה לנו ממה  ,רגל טיתה עשירה אבל אבא פשיכתי לעבוד באיזה בית חרושת בגלל שפעם משפחתי הכיתות לימוד והל
 ,זה נחשב להשפלה, ה תעבוד בבית חרושתייתה בושה גדולה שילדה יהודייאבל זאת ה ,עבדתי בבית חרושת לזכוכית .םילהתקי

יתי בוכה על יתה הרבה בטלפון היאני דיברתי א ,קלוז באותו תקופה אחותי עבדה כמזכירה בעיר .יותר משפיל מלהיות פרוצה

 ,עבדה ול והחליטו לקחת אותי לבית חרושת בויתה חברה גויה הן גרו יחד היא סיפרה לה הכילאחותי ה ,המצב בו אני נמצאת
דודה  .יאחותי וחברתה גרו אצל דודה של,בית חרושת ליצור גרביים הבית חרושת היה בדיוק באותו בית שגרה הדודה שלי 

סיון בבית ינתנו לי יום נ .אל אחותי ודודה שלי הגדולהובאמת נסעתי לעיר . חרושתהבית של מנהל האמרה לי שהיא תדבר עם 

ינו משפחה מסורתית במיוחד מצד ירוצה רק להוסיף שה. כך התפרנסתי ,והתקבלתי ,תיים למדתי את העבודהעחרושת  ותוך ש
  . מסורותכל שאר הלכות עם כיסוי ראש ושמרו שבת הדליקו נרות שבת ול הנשים היו במשפחתה הוכ,מא ישל א

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):עזרת או אולי למי עזרתבמי נ, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  
ו אותנו חנאצים באותם הימים וכאשר הם באו הם הכריהוההונגרים היו בני בריתם של  .הגיעו לרומניה ההונגרים 1939בשנת 

הם חשבו שזה אותם הונגרים שהיו  ,בהתחלה אבא שלי ושאר היהודים היו שמחים שהונגרים באו .לאי צהובטהיהודים לשים 
אבל לא כך היה הדבר אבא שלי ואחרים טעו אלה כבר היו הונגרים  ,אז היה טוב ליהודים ,ההונגרי- אוסטרוזמן פעם שהם הכירו ב

לאי טהכו אותו בגלל ה ,יבל מכותקכי אח שלי לא פעם  ,בות פחדנו לצאת מהביתוחיד לטייל ברחפעם הזמן כבר היה מ .אחרים

למרות שהיה  ,אחי נשאר שם בקלוז גם אחותי .ר מה הולך לקרות בהמשךכי ידענו כב ,אז אני חזרתי לבית הורים שלי. הצהוב
יתה גויה אבל לא פחדה להיות חברה יחברתה ה ,לאי צהוב והלכו יחד ככה לעבודהטמה צמה לעשאבל חברתה הגויה גם  ,מסוכן

התחילו  1944 רק בשנת שנה הזאת לא נגעו בנולבעצם עד  1944 נתהורים זאת הייתה שהכאשר הגעתי לבית של .ה ישל יהודי
לאבא שלי  .כי אנחנו לא חופשיים ,יתי בבית של ההורים אמרו לנו לא לצאת מהבתיםיוכאשר ה .וכל הדברים אלה לאי צהובטעם 

" נדוניה"ינו חמש בנות בבית ושלושה אחים ובאותה תקופה היו מכינים לבנות יכי ה,אבא דיבר אתו  ,היה חבר סגן ראש העיר

יתה מקבלת ייתה מתחתנת היבחורה הששבבוא העת די ני דברים כאלה כישיטים שמלות וכל מכדברים היקרים תנדוניה זה כל ה
הוא אמר לאבא  .שיטים ושאר הדבריםככל הת ,ובלילה העברנו את כל זה אליו ,אז אבי דיבר עם סגן ראש העיר חבר שלו. את זה

יום אחד באמת אמרו לנו שלוקחים אותנו  .אני אשמור על זהל הסתיים תחזרו תקבל את זה בחזרה ושלי אל תדאג כאשר הכ
מסנו עליה את כל הדברים ולקחו עהביאו איזה עגלה ה ,בגדיםוכות ילקחנו רק כמה כריות ושמ ,אמרו לא לקחת הרבה דברים

" ויהמליאו סילבנש"לקחו אותנו לגטו  תהיוא ,אבל לא רכבת רגילה רכבת שהובילו בה בהמות ,עלינו לרכבת ,אותנו לתחנת רכבת
 ,מעל ראשינו וישבנו שם על הרצפה טוטכך קראו לגטו זה היה מקום גדול בלי שום בניינים רק שטח מכוסה עם איזה סמר

 ..דעת איך לא נפלנו שםולא י ,בור גדול עם קרש שאנשים היו עולים עליו על מנת לעשות את הצרכים שלהם ום הייהשירות

נתנו לנו לעבוד  .עמדו שם ליד לבושים מדים כמו חיילים ומסתכלים שאנחנו לא נזרוק לשם זהבוההונגרים שהיו שומרים עלינו 

כך היו מעסיקים  ,עביר חול ממקום למקוםהינו צריכות ליהבנות נתנו להם איזה סיר ובעזרת הסיר הזה ה? במה עבדנו ,שם

ה טסו אותו קשרו אותו עם רגל לענף של עץ עם ראש למההונגרים תפ ,אולי הלך לעשות פיפי בצד 80יום אחד איש זקן בן  .אותנו

נינו שהיו עשירים אז התחילו הונגרים לחקור את אותם יני אזורים והיו ביינו יהודים שם מכל מיגם ה .שמת דוככה הוא נשאר ע
הזה  אחרי חודש שהיינו במקום ?..מה לא,כו אותם עינו אותם ה ,יהודים עשירים איפה הם החביאו את הזהב שלהם ואת הכסף

לא היה  .ני מקומות בגוףימ הפשיטו אותנו וחיפשו זהב עלינו בכל ,דגברים לחוד ונשים לחו ,מקום גדול,לקחו אותנו למקום אחר 
 וכך את צרכינו וסגרו אותנו נו חבית שנעשה בהימו לידשעמיסו אותנו לרכבת של פרות האחרי יום עוד פעם  .קל הדבר הזה

ינו כל המשפחה יחד שם חוץ מאח יה .נורא טפשו ,וגם הפצצות בדרך ,אי אפשר לתאר איזה ריח היה בפנים ,שלושה ימיםנסענו 
את אחי  יחזקתהאני " מנגלה"כאשר פתחו את הרכבת וירדנו על הרציף חיכה לנו  ,בסוף הגענו לאושוויץ. ואחות שנשארו בקלוז

מא ייק תתני לא'קטנצהאז אמר לי מנגלה את צעירה וחזקה תלכי לעבוד ואת  ,וריםידיים שלי ושאר הילדים היו ליד ההההקטן על 



 

 ,הגעתי לאיזה מקום ששם היו גרמנים .תו הלכו שמאלה ואני הלכתי לכיוון ימיןימא וההורים איאז נאלצתי לתת אותו לא ,ולאבא
במקום נתנו  ,מלה שלי בחזרה כבר לא קיבלתיאת הש". דוש"הפשיטו אותנו גילחו בכל המקומות והכניסו אותנו למקלחות לעשות 

ובגלל הצפיפות ,אלף איש בעמידה  ךוהכניסו אותנו לאיזה חדר בער ,ואני בלי שערות על הראש, ואותו לבשתי טוטלי איזה סמר
 ובחוץ היה גשם החלון היה פתוח וגשם היה נכנס פנימה ככה מי שעמד קרוב ,אנשים רבו אחד עם השני דרכו אחד על השני

הוציאו  .רק קפה שום אוכל ,אבל נתנו לנו איזה קפה ,למחרת כבר לא נתנו לנו אוכל. םיפות של גשטלחלון היה יכול לשתות 
תה גדר יומסביב הי ,למעלה היו הגרמנים בעמדות .ינוילא היו לנו שמות כמו כבשים ה ,אותנו לחצר על מנת לספור אותנו

יתי יה ,אחיות שלי רק עם ,שום דבר ,לא ידעתי איפה ההורים שלי .גדר והתחשמלונגעו ב ,בדו כךאלא מעט אנשים הת ,חשמלית
ביום השני שם אמרתי לאחיות שלי אולי בין כל הכמות של אנשים שפה יש את אחותנו  .עם עוד שתי אחיות הגדולות שלי

 ,ל מצאתי אותה בין השורותות הכולמרו ,אפילו שהסיכוי היה קטן מאוד ,תחלתי לחפש אותה בין כל האנשיםהו ,שנשארה בקלוז

אח הקטן לא האת ההורים ו .ינו יחדינו שאר האחיות והיבסוף היא הצטרפה אל .ינו מגולחי ראשיבהתחלה לא זיהתה אותי כי ה
ו אותם למקום שאין בו קחיייום אחד הגרמנים אמרו מי שמרגיש שלא יכול לעבוד שילך הצידה ו .ראינו אותם יותר אף פעם מאז

שאלנו אותה . היא הלכה אבל אחרי כמה זמן היא חזרה ,שתלך היא לשם 16יתה בת יאמרנו לאחותנו הקטנה שה ,קשה עבודה
שהציל  עכשיו אני מבינה שזה מה .נוישיכולה לעבוד וברחה חזרה אל היא אמרה שבדרך לשם היא חשבה והבינה ?למה חזרה

שלושה ימים לקחו אותנו עוד פעם ברכבת דרך דנציג  עוד ואחרי ,יםאחרי שלושה ימים חזרנו לאושוויץ קיבלנו שם מספר .אותה
ינו שם שבועיים עבדנו עם חול יה .הם היו כבר הרבה זמן שם ,הם שאלו אותנו מאיפה אנחנו ,כים'שם בריגה היו הרבה צ" ריגה"ל
 .םקרוואנילקחו אותנו שם לבנות  ,שם היינו חודש ,אחרי שבועיים נסענו לפופוואלה ,סנו חול על עגלות ולקחנו לאיזה מקוםעמה

כיתת יורים וכיוונו עלינו  ההגיע,עמידו אותנו בשורה היום אחד הגרמנים ששמרו עלינו השתכרו והוציאו אותנו בחוץ כאילו לספירה 
פתאום כל האנשים התחילו לפחד  .כנראה שבא להם להשתעשע ,למרות שהם לא קיבלו הוראה כזאת מהפיקוד שלהם ,רובים
הגיע קצין גדול " אש"פתאום רגע לפני שאמרו פקודה  .זהו חשבו שזה הסוף,בכו חלק שלשלו מפחד  חלק. הורגים אותנוזהו 

אנשים היינו  150,יום אחד עוד פעם התחלנו ללכת לשתותהוף . והפסיק את כל הדבר הזה" ? מה קורה פה"- גרמני ושאל 
רוב כות כאים לנו אוכל חתייושם כל יום היו מגיעים גברים ומב ,קומתיות ות דוטוהכניסו אותנו לברקים כאלה עם מי ,בפופוואלה

במקום הזה  .ינו מאוד מלוכלכים עם מלא כיניםיה .זה לאכול ינו לוקחים אתיזורקים את זה לשוקת מעץ בחוץ ומשם ה ,עם מים
לי ולאחיות שלי היה מזל לא לקחו  .מאלהמי שהיה חלש מידי לקחו אותו ש ,ממיינים,היו בודקים אותנו  םכל יו ,רפהשגם הייתה מ

שם עשו לנו עוד פעם מקלחת שלא נהיה עם כינים ומשם המשכנו שנאו רק  ,י זה לקחו אותנו ללייציגראח ,ינו שםיחודש ה .אותנו

ק אבל לקחו נו להסתיר את התינויניס ,נו אישה בהיריון נולד לה שם תינוקייתה ביניה ,ינו שייכים לבוכנוואלדיה ,נשים 500נשים 
החיילים היו קצת  ,אס- זה צבא גרמנים לא אס "ורמאכט"ם איעל המקום הזה היו אחר. את האישה והתינוק  ומאז לא ראינו אותם

היה כבר  זה היה כבר משהו ,כל יום קצת לחם פעם בשבוע תפוח אדמה ,אס ונתנו לנו כל יום לעשות מקלחת-יותר טובים מ אס
עבדנו  .שעות בבית חרושת ליצור חלקים של מטוסים 12יה מעץ ולקחו אותנו לעבוד משמרות של בלנו נעליים עם סולקיחורף 

ועל מקום שבו ישנו נפלה  ,אני ואחיות שלי עבדנו משמרת לילה בבית חרושת ,לילה אחד לפני שלקחו אותנו משם,חודשים  9שם 
בסוף לקחו אותנו  .אנשים שגרו אתנו 28פצצה הזאת נהרגו ינו בעבודה כי מהילמזלנו ה .והפציצו יםהרוסים כבר היו קרוב ,פצצה

אמר שבעוד  ,אשהוה פימאתנו ששמעה מא יופתאום מישה ,דרך כל הזמן היו הפצצותב, קילומטר הלכנו  120ברגל שבועיים 

עלו אותם הקאים שלקחו אותם ויסוף ראינו שהחיילים הגרמנים נכנעו לטנקיסטים אמרב ,שלושה קילומטר אנחנו נהיה חופשיים
זאת הייתה  .אמנו לעצמנו שאנחנו סוף סוף חופשייםהלא  ,זה היה קרוב לוורצן ,אמרו לנו הטנקיסטים שאנחנו חופשיים .לרכבות

  .1945שנת 
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

ואז אחותי אמרה , הרוסים היו אכזריים מאוד ,ותיואז התחילו הבע ,קאים עזבו ותפסו את המקום רוסיםיאמרהאחרי שלושה ימים 
אז גילינו  הלילה אחד הרכבת עצרה ולא המשיכה בנסיע .עלינו על רכבת לא חשוב לאיזה כיווןוהלכנו  .אי נמשיך ונלך מפהוב
יינו צריכים הומשם  ,על רכבת אחרת והמשכנו עד שהגענו להונגריה שלושה עלינו מייםאחרי יו ,נות נשארו בלי הרכבתוקרהש

זה היה מסוכן  ,ואז עלינו על חיבור שמחבר בין קרונות של רכבת וככה נסענו ,לעלות לעוד רכבת אבל הרוסים לא נתנו לנו לעלות

את ההורים בבית שלהם  שלנו לחפהתח ,ושם היינו שבועיים מהונגרייה הגענו לקלוז בחזרה ,יהרוככה עד שהגענו להונג ,מאוד
 ,בטיח לשמור על הרכוש שלנו וביקשנו שיחזיר לנוהסגן ראש העיר ש ,זההבאנו לאיש  ,אבל הם לא חזרו ,חשבנו אולי הם חזרו

אני עוד פעם  .אבל הוא אמר שזרק את כל זה לנהר לתוך המים כי הגרמנים איימו עליהם אם יגלו שעזרו ליהודים יהרגו אותם

   .אט אטאחר כך אחי חזר הביתה וכך חזרנו לשגרה  ,אחרי שנה התחתנתי ,לעבוד בעבודה שלי התחלתי

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים



 

כן קיבלנו  1958אבל השלטונות לא נתנו לנו עד שבסוף ב ,צינו לעלות קודם לכןר ,עלינו לארץ עם ילדים שנולדו לנו 1958בשנת 
בחיפה . עלינו על רכבת עד איטליה עד לנפולי היינו שם שלושה שבועות ומשם באוניה עוד שלושה ימים הגענו לחיפה .אישור

מא שעלתה יאבל אחות של א ,לאילתהוא היה מכונאי דיזל במקצועו אז הציעו לו ללכת  ?שאלו את אבא שלי מה המקצוע שלו
זה חמש דקות  ,ואמרו לנו לכו לנצרת עילית זה קרוב לחיפה ,אז ביקשנו לגור ליד חיפה .חוץ מאילת לכולתסכימו - קודם לכן אמרה

י נרק ש והגענו לנצרת עילית זה היה מקום יפה אבל הי .מחיפה התיים נסיעעכאשר עלינו על אוטובוסים לקח לנו ש ,מחיפה
נו פה חשקנו את האדמה העיקר שאניאבל נ ,בחוץ היו רותיםישמל והשחלא היה בו  ,והבית שקיבלנו היה חצי מוכן ,בותרחו

זהו . ספריתכואחר כך למדתי ספרות ועבדתי  )עילית –מעל תעשייה בנצרת ( אפיפיתבמפעל אני עבדתי בהתחלה  .בארץ
  .בבטחהץ במדינת היהודים אנחנו יכולים לחיות רם רק פה באאין לנו מקום אחר בעולרוצה שכולם ידעו ש ,הסיפור שלי

  

  

  


