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  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, פחה המורחבתהמש, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

בעיר זו . אחי הבכור זלמן ואחותי פסיה, הגרתי עם הוריי ניסן ובראנ, בעיר חוטין שברומניה 1926שמי רבקה ונולדתי בשנת 

התכוונתי להמשיך . שנות לימוד ואפילו סיימתי בגרויות 12בתיכון למדתי , כפי שהיה נהוג 7התחלתי ללמוד ולא בגיל  5בגיל 

הבו המורים א, אחי היינו מצטיינים בלימודים ולמרות האנטישמיותואני , דיברו בשפה הרומנית הללמוד גם באוניברסיטה שב

הייתי מקדימה להגיע לבית הספר בשעה . כיוון שלא הייתה שאלה שלא ידעתי לענות עליה, אותי וקראו לי הכוכבת של הכיתה

לצערי בבית לא היה לי זמן להכין שיעורים כי מצבנו הכלכלי בבית לא . להכין שיעורים 8:00כדי שיהיה לי זמן עד השעה  6:00

מהכסף . ורים פרטיים לילדים שאהבו ללמוד אצלי כיוון שהיו מקבלים ציונים טובים בזכותילתת שיע 12היה טוב והתחלתי מגיל 

עצמו על רת הביתה רעבה ועייפה וכך הדבר חזר זבסופו של יום הייתי חו. קניתי ספרים ובגדים, שהרווחתי שילמתי שכר לימוד

יתי מביאה אוכל מהבית היות והמצב הכלכלי לא אפשר ללימודים לא תמיד הי. גם אחי זלמן עזר בדרך זו בכלכלת הבית .כל יום

  . לנו תמיד לקנות אוכל

ללמוד באוניברסיטה שם הלימודים היו ללא תשלום בכל שלבי ההשכלה ' רנוביץ'לאחר סיום התיכון אני ואחי עברנו לצ

פה הרוסית כדי שנוכל להבין עשינו קורס בש' רנוביץ'לפני שעברנו לצ. רובל ללימודים 150והתלמידים היו מקבלים מלגה של 

למדתי ביולוגיה כדי שאוכל לאחר מכן ללמוד רפואה ואחי למד , אני גרתי בפנימייה ואחי אצל בת דודה. את שפת הלימודים

  . ה כדי שיוכל ללמוד הנדסה כימיתכימי

הראשונה הייתה טום בפני הרומנים ודרשו להחזיר את סרביה שעד מלחמת העולם הרוסים הציבו אולטימ 18.6.1940- ב

ו ללא קורת גג ננשאר, הרומנים נסוגו לא לפני שהציתו את השטחים כדי להשאיר לרוסים אדמה חרוכה. טריטוריה רוסית

  . הם הפציצו גם את העיר שלנו וכתוצאה מכך נהרגו אנשים רבים, ברית המועצותוכשהגרמנים הפציצו את 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

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

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

הפציצו את  הם. נשים וילדיםהרגו  .ו שלושה ימים של טבח ביהודי העירנכנסו הרומנים והגרמנים ועש 22.6.1941 - בתאריך ה

. אנשים הסתתרו במרתפים ובהפצצות נהרגו גם אנשים שהיו במרתפים, לנו לא היו מקלטים והפחד היה נוראי. העיר יום וליל

  .נהרגו ביום הראשון ,במותו 15שרול וייזר ובנו יוסף בן  ידוד של אימ ןב

כפייה ולא לקח הרבה זמן וגרשו אותנו לעיר סקורן הקרובה לנהר לקחו אותנו כל יום לעבודות , החיים שלנו נעשו קשים מאוד

לא ידענו מה רוצים מאיתנו כאשר קצין גרמני  .בית הספר התיכון לבנות ששם למדתילפני כן אספו אותנו בחצר של . יסטריהדנ

הוא אמר שרופאים . וחצעק שנשים על השולחן שעמד באמצע החצר את התכשיטים וכל חפץ יקר ערך שיש לנו אפילו סכיני גיל

אלה חשבו שהגרמנים רוצים לתת לאלו שבצד עבודה והם ביקשו  .רבנים ואנשי רוח יעמדו בצד, וריםמ, מהנדסים, ועורכי דין

הייתה לי תחושה פנימית שזה לא , גם אחי זלמן רצה להצטרף אולם אני לא נתתי לו .ם צעירים וסטודנטים יצטרפו אליהםשג

  .את האנשים שנבחרו הובילו למקום לא ידוע. למזלי אחי הקשיב לי ונשאר איתנו ,לבסוף צדקתי. לטובה

ישבנו על הרצפה שהייתה , הצפיפות הייתה נוראית .צות אקראיות כך שכל המשפחה התפצלהאנחנו שנשארנו הוכנסנו לקבו

ם החזיקו אותנו כמה ימים בלי ש, מכוסה בשברי זכוכית מהחלונות שהתפוצצו כתוצאה מההפגזות ולא היה לנו מקום לרגליים



 

לילה אחד החייל שליד הדלת שלנו פתח את הדלת והאיר עליי . )חייל(ר נדרמ’על יד כל דלת עמד ז. לדאוג לנו לאוכל או מים

בואי "מר לי אעם נקודות לבנות ו" סלק"פקחתי את עיניי והוא קרא לי קומוניסטית בגלל שלבשתי שמלה בצבע , עם פנס

פתאום הופיע מולנו אדם בלבוש אזרחי ואמר לחייל תן לי אותה והחייל הסתלק , וביל אותי במסדרון ארוך ואפלוה" קומוניסטית

הוא התיישב על הכיסא והחל , האיש הכניס אותי לחדרון קטן עם שולחן וכיסא. ואני הלכתי אחרי האיש הזה מבלי לדעת מיהו

חוג " (התלמיד האדום“לו התלמידים שהשתתפו בחוג שנקרא אהוא שאל אותי מי , לחקור אותי כשאני ישובה על הרצפה

עניתי לו , עסוקה בשיעורים פרטיים שלא יכולתי להשתתף בהםאני ידעתי שהיו קיימים חוגים כאלה אבל הייתי ). קומוניסטי

החלק לצעוק  שלא שמעתי מעולם על חוגים אלו והוא המשיך ושאל אותי כל מיני שאלות וכשראה שלא יכול להוציא ממני דבר

. לפני שיעשה זאת אמרתי לו שאני מבינה שהוא רוצה להרוג אותי רק ביקשתי שייתן לי להיפרד מהוריי, כדי להפחיד אותי

באותו רגע קיבלתי צמרמורת ואז הוא סיפר לי ". !אני מכיר אותך? וצה להרוג אותךאת כל כך בטוחה שאני ר: "האיש אמר לי

ראה אותי כל בוקר עוברת עם הילקוט בדרך לבית הספר והתברר שהבת שלו למדה איתי שהוא עבד כשומר של מס הכנסה ו

אנשים שנכחו בחדר נשמו . בסוף הוא שחרר אותי וחזרתי לחדר .באותה הכיתה והייתי עוזרת לה במתמטיקה ובצרפתית

אנשים  300בערך , דר וירו בהםאת אלו שלא חזרו הובילו עד הג. לרווחה כי גם בחדרים אחרים הוציאו אנשים ואלו לא חזרו

  . באותו הלילה

 - אחרי ששחררו אותנו משם עברו כמה ימים ואז שוחררנו לעיר סיקרון באמצעות איכרים אוקראינים עם עגלותיהם מהכפרים

כשעברנו דרך כפרים התנפלו על . פשוט העמיסו אותנו על עגלות נתנו לנו כמה כיכרות לחם ויצאנו לדרך אך לא ידענו לאן

גם לעגלה שלנו ניגשו חיילים שגם הם ניסו לבזוז אותנו אבל לאחי היה אומץ וכשהם אמרו שהם , העגלות איכרים ובזזו אותנו

בסיקורן הכניסו . רוצים לבדוק אם יש נשק בעגלה הוא אמר להם שכבר בדקו והם הסתלקו מבלי לקחת שום דבר ומבלי לבדוק

חודשיים היינו שם והחיים . היו ריקים כי את היהודים הוציאו משם לפני מספר ימיםשלבתים אח של אבי הבכור יוסף את ו נואות

פרצה מגפת דיזנטריה ויום אחד גם בתו של יוסף הופיעה עם התינוקת שלה בת השנה וחצי כי בעלה גויס לצבא , היו גיהינום

לא היית אפשרות להתרחץ , מלכלוך, סבלנו מרעב. בדיעבד הסתבר שהוא נהרג במלחמה ולא ידענו מה קורה איתו. הרומני

בלילה הראשון כשהגענו לשם היו אלה ימים חמים של אוגוסט והמשטרה אספה גברים . והיינו עסוקים כל הזמן בלהשיג אוכל

אחי יצא לבוש רק עם . רצו לגייס גם את אבי אבל הוא היה חולה אז השאירו אותו בבית, די שיתקנו כבישים וזלמן אחי גויסכ

קשה הוא סיפר על עבודה , פניו היו נפוחות מרעב, ביום השני של ראש השנה, ומכנסיים וללא גרוש וחזר אחרי חודשייםחולצה 

הם קיבלו רק מרק מים בלי כלום אבל הם היו קרובים לשדות תירס אז בלילה היה נכנס  .והיחס המשפיל והאכזרי שקיבלו

אבא שלי חזר  רבמוצאי יום כיפו. היו יורים בו במקום, היו תופסים אותוהרי שאם  .כמה חתיכות למרות שסיכן את חייוולוקח 

בחול המועד סוכות החלו להוציא אותנו מגטו סקורן והעבירו אותנו  .ם וכאבי גרון ולא קיבל שום טיפולמבית הכנסת עם חו

בין יתר האנשים גם אח של הוציאו אותנו בשלוש משמרות כאשר במשמרת השנייה היו  .יסטרימעבר לנהר דנ, מעבר לגטאות

החיילים , סיפרו לנו שכשהוציאו אותם מחוץ לעיר בשלב מסוים .עם בתו אינדה והתינוקת שלה בת השנה וחצי, אבא שלי חיים

אז הצעירים וכל מי שהיה לו קצת כוח רצו חזרה ואלו שלא יכלו , "מי שיכול לרוץ שירוץ חזרה" :שהובילו אותנו אמרו פתאום

  . החיילים ירו בכל מי שרץ וכך הדוד עם בתו ועם התינוקת שלה מצאו שם את מותם. מקוםלרוץ נשארו ב

היו כמה , אני ומשפחתי שהייתה במשמרת השלישית מאוד פחדנו שיקרה לנו את אותו הדבר אבל עברנו בשלום והגענו לנהר

ה כבר טריטוריה השני של הנהר הייתבצד , אנשים חולים  אותם השאירו ממש על האדמה והיתר עברו את הנהר עם רפסודה

עות כמה שבו, לוצינץ וחרינברה, ונדיצן, ו הרבה זמן ברגל וכך עברנו את נאזרינץנהלכ. למקום קראו מוגילוב ,אוקראינית -רוסית

בכניסה הגיעו לקראתנו כמה יהודים שגרו שם עם סירים של תפוחי אדמה מבושלים עם חלב . טובים עד שהגענו לקופייגורוד



 

בפעם הראשונה מאז שעזבנו את . לבית יהודיאותנו עוד דברי אוכל וחיממו את הנשמות שלנו ובערב חילקו אותנו והכניסו ו

שמנו לב שאחד החיילים שם עין , למחרת בבוקר אספו אותנו כדי לצאת לדרך. ישנתי תחת קורת גג וכר מתחת לראש, סיקורן

אנחנו הולכים עם : "אבא אמר לו .הוא יכול לסדר לנו להישאר בעיירהשהייתה בחורה יפה והחייל הזה אמר שעל אחותנו 

   .יתעסק עם אחותי החייללא היה מוכן שאבי , "כולם

שאר שם כי הוא לא חשב שאולי אפשר לחזור לקופייגורוד ולהי ,יצאנו ליום הליכה די קשה ואבא שמצב בריאותו לא היה טוב

: ואמרהציע לו חומר לכובע פרווה כיוון שהם שבעו כבר מזהב ולזה הוא הסכים החיילים ו דהוא פנה לאח .היה מסוגל ללכת

אני צריך להוביל את השיירה הזאת וכשאחזור : "וא אמרה, הסתיר אותנו מאחורי בית וביקש שנחכה לו שם החייל". בואו איתי"

זר יחד עם המפקד שלו הם החזירו אותנו שהוא חכחיכינו לו כמה שעות ו, זה היה לילה קר. "אני אקח אתכם חזרה לקופייגורוד

. שם אבא פתח את החבילה והוא בחר לו חתיכה אחת וגם המפקד שלו לקח חתיכה אחת ויצאו .והכניסו אותנו לבית של ספר

לכן ביקשנו מהם שייקחו משיחה עם בעל הבית נודע לנו שאשתו של הספר היא אחות של בעלת הבית שלנו מהיום הקודם 

משפחתו נתנה לנו חדר קטן שבו היה חוץ . איש עם לב רחב וטוב, הגענו לשם בעל הבית היה מאיר סוויסהכש .אותנו לשם

כל חודש מכרנו את הבגדים שלנו מזה היה לנו כסף לשלם  .ג קמח"ק 16-ילמנו להם שכר דירה בשני קרשים ואנחנו ש, משולחן

הייתה מיליציה אוקראינית שכל הזמן . והפחד היה גדולהחיים היו קשים כי היה חוסר במצרכים , להם בקמח כפי שדרשו

ואבא החליט  1941הגענו לשם בתחילת דצמבר , הקפידה שמישהו מהיהודים שמביאים לא יסתתרו מפני הגרמנים בעיירה

ים יפהם חזרו עי. ןהוא לקח את אחי ויצאו לדרך מבלי לדעת לא, ללכת לאיזה כפר למצוא עבודה בתיקון מעילי פרווה יקרים

המגורשים שאמר שלאבא יש דלקת ריאות ואם יעבור את איתנו פנינו לרופא שהיה אחד מ .ומותשים ואבא קדח מחום גבוה

מעלות ורק אחי  ארבעיםהקור היה מינוס  .24.12.1941ב הוא ימשיך לחיות אבל אבא לא שרד את הלילה ונפטר ,הלילה הזה

 .הרבה אנשים מתו כל יום. אחותי ואני לא יכולנו להשתתף בגלל הקור העז, אימא ".קדיש"תתף בהלוויה כדי להגיד עליו הש

אחי היה הולך כל . פרוות קרקול וקנינו אבן למצבה 100מכרנו , לאבי היה מזל שנקבר בקבר יחיד כי הרבה נקברו בקבר אחים

לא . אני ואחותי נדבקנו, חלים מהמחלהאחרי שה. בוקר וערב ושם נדבק במחלת הטיפוס, יום לביתו של הרב כדי להגיד קדיש

  . ה בנולהיה רופא וגם תרופות אז אימי טיפ

וראה אנשים עם תפילין על הראש והיה משוכנע שזה רדיו ולכן נתן  הרב בעת תפילה בוקר אחד נכנס גרמני לבית 1942בקיץ 

החיים היו  ביער. מ מהעיר"ק 10יבות הגרמני אסף את כולם וגירש אותם לתוך היער שהיה בסב. פקודה שכולם יצאו מהבתים

מצרכים שמכרו לנו בתמורה  המקום היה מוקף בגדר תיל והאיכרים היו באים עד הגדר עם. כל כך קשים שאי אפשר לתאר

אחד מאנשינו , בשבת אחת. הרבה פעמים היו מקבלים את הבגד ובורחים איתו מבלי לתת את המצרכים בתמורה .לבגדים

בדרך פגשו אותם בחורים אוקראינים  ולא נתנו . תפסו אותם וירו בהם, טריות ביערבתו וניסו לחפש פ עבר את הגדר יחד עם

הם האמינו לה , להם ללכת ואף רצו להסגירם אז אחותי אמרה להם שיש לה טבעת זהב וכשתחזור תביא להם את הטבעת

עזרת עצמים וכיסו אותן עם עלים והגברים נלקחו ביער הנשים בנו סוכות ב. וככה אחותי האישה הצליחו לחזור חזרה לעיירה

  . גם את אחי לקחו לשם, לעבודת כפיים בתחנת הרכבת

אימא חלתה בדלקת , אחד מהם מאוד חולה, כשחזרנו חזרה גרנו בבית משפחה אחרת שאותה הכרנו ביער עם שני ילדים

לטאטא , ום יום היו מוציאים אותנו לעבודה בכפייהי. החלימה' ריאות ואנחנו הלכנו לקבר אבי בכדי להתפלל שתחלים וברוך ה

התחילו  1943- ב. לא יכולנו להתרחץ והלכלוך היה בלתי נסבל, חיינו בפחד גדול, לנקות בתי שימוש בבתי חולים, רחובות

ים שמועות שהמערב עלול לפתוח חזית שנייה כנגד הגרמנים שהגיעו עד למוסקבה ובקרב על סטלינגרד הם הכריעו את הגרמנ

 התחילו הרוסים נכנסו ושחררו אותנו והיהודים, לינואר הגרמנים עזבו את קופייגורוד בנסיגתם מערבה 30 -ב. שברחו מערבה



 

לנו לא היה לאן לחזור כי ביתנו נשרף ולאחר מספר ימים החלו לגייס יהודים מהגטו משום  .לעזוב את הגטו ולחזור הביתה

עו למוגילב ועמדו לתת להם גם את אחי גייסו אך כשהגי .הם חיפשו דוברי רומניתשהמלחמה המשיכה והחזית זזה לרומניה ו

סטאלין לא האמין ביהודי הגטו היות ולא היו אזרחי ברית . שחרר אותם ולתת להם לחזור לביתםסטלין נתן פקודה ל ,מדים

היו פצועות מההליכה הממושכת אחי  שלאנשי הגטו החלו ללכת הביתה ברגל אך אנו לא יכולנו לעשות כך כי רגליו . המועצות

יחלים מהמוגלות ברגליים נודע לנו אחי בזמן שחיכינו שזלמן , הוא הלך ברגל שבוע שלם בכדי לחזור לגטו שבו היינו. מהחזית

מאוד פחדנו לצאת  ושיעצרו את  .לוודא שהוא משוחרר או עריק מהצבאשבדרך עוצרים את הגברים ומבקשים מסמכים כדי 

הסברתי לו את , כתבתי בקשה ונכנסתי לחדרו של הקצין .להוציא אישור בתחנה הצבאית לזלמןאז הלכתי בעצמי אחי בדרך 

שהוא נתן לי , מצבו של אחי אך הקצין לא נענה לבקשתי ולא מסר לי אישור אך לא וויתרתי ועליתי לקצין בדרגה גבוהה יותר

  . ק רציתי לבשר לאימי את הבשורהאת האישור ואני הרגשתי שאני יכולה לעוף מרוב אושר ור

יצאנו לדרך חודש לאחר כולם ברכבת צבאית אבל לא בתוך קרון אלא על הפחמים כי הרכבת  1944, במאי 27-למחרת ה

כך פגשנו את  - אחר, לנהג הקטר שילמנו בבקבוקי וודקה כי לא היה ברשותנו כסף, פניהם לחזיתכשהייתה מלאה בחיילים 

עוד אמר כי יוכל לתת לנו שני חדרים מארבעת חדרי . מלאה ביהודים' רנוביץ'יציה כי צעימו לנובוסילשרול שאמר לנו להגיע 

מדתי יאני ל, סלישתהשמענו בקולו וירדנו וכדי להתפרנס זלמן ואני עבדנו בבית הספר העממי , ביתו ונחייה יחד עם משפחתו

  .שתי כיתות וכך גם אחי

  

  ה ועד עלייתך לארץ  י על קורותיך מתום המלחמ/אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

לאחר שנה העבירו אותנו לחטיבת הביניים בתוך העיר נובוסליציה מכיוון שראו , נגמרה המלחמה הארורה 1945למאי  9- ב

כל הזמן אחי דיבר על עזיבת  .עטהכלכלית לא היו  קלים בלשון הממאוד העריכו את עבודתנו אך החיים , שהשכלתנו רחבה

ברית המועצות אך דבר זה היה אסור ונחשב לבגידה ואני תמיד ניסיתי להשתיק אותו עד ששמענו שסטאלין נתן הוראה שכל 

מנהלת החטיבה כינסה אסיפה , אחי חוזרים לרומניהוכאשר פשטה השמועה שאני , אזרחי רומניה יכולים לשוב למולדתם

לאחר כיומיים שכרנו רכב עם משפחה נוספת ויצאנו לדרך עד . יצאנו משם בלב כבד ויותר לא חזרנו, י כולםוהשפילה אותנו לפנ

בכיתות לימוד של בית , עיכבו אותנו רבות בעיר סיגישורה ורק לאחר מתן שוחד הצלחנו להשתקע בעיר, לגבול ומשם לרומניה

על הספה שכב אחי , אנו קיבלנו בית די צפוף. משפחות גרמניותלאחר כמה ימים חילקו אותנו לבתים של . ספר שהיה בחופשה

  . יחד עם הגרמנייה גידלנו ירקות לצורך מאכל והתפרנסנו תפירת בדים, יחד איתי ועם אחותי ובגינת הבית

ה צריכה לעבור בחינות גמר בפקולטה בצרפתית והיא תזויה קנט אשר הי, באחד הימים פגשתי את חברתי מבית הספר

היות והייתי תלמידה מצטיינת הסכמתי אך יחד עם זאת היה לי חשש מאוד גדול כי , ממלאת מקום בכדי להחליפהמחפשת 

למחרת נפגשתי עם המנהלת וזו . עברתי תקופה לא קלה בכלל בזמן השואה ופחדתי שאיבדתי את היכולות שלי בצרפתית

רטיים וך ללמד פיזיקה ומתמטיקה ואף נתתי שיעורים פלאחר כשלוש שנים קיבלתי מינוי ממשרד החינ, קיבלה אותי לעבודה

באותה , ולאחר שהגיעו אלינו שליחים מישראל 1948 - לאחר היוודע לנו הקמת המדינה ב. הכאשר עליתי ארצ 1958וכך עד 

י ואני ואף ולארגון הזה השתייכנו אח"  פועלי ציון"- ו" המשמר" ,של המקומיים" האיחוד: "התקופה היו שלושה ארגונים ציוניים

שבוע בימי ראשון  ימד .ר ואני אחראית על התרבות וההסברהאנשים ואחי היה המזכי 100הארגון מנה כ. נבחרנו לוועד הארגון

האישור . מספרת להם על חשיבות העלייה לארץ ומחדירה בהם ציונותבה הייתי , היינו מקיימים פגישה של חברי הארגון

בקלות לקחת את המקומות היה אחי ששימש כמזכיר הארגון יכול  .1949ל הגיע בשנת  ישראהראשון לעליית ארבעה חברים ל



 

עלות עמנו ארצה אך כבן אדם ישר והגון נתן את מקומות אלו למשפחת אקרמן וחשב שיהיו עוד מקומות אך לדאבוננו להאלו ו

השנה אימא ואחותי קיבלו היתר בהמשך . שנים עד שנוכל לעלות לישראל 8-טעה בגדול ולא חשב שיצטרך לחכות עמנו כ

איני יכולה לתאר את כמות הגעגועים , עלו לארץ לנו לקח כשמונה שנים לעלות לארץ 1950 - ממשלת ישראל לעלות ארצה וב

 1952בשנת . באותו הזמן ברומניה אני ואחי עברנו סבל בל יתואר, אימא חלתה ומרוב כאב הייתה בבית החולים, בזמן זה

אל ולאחר בקשות נשנות וחוזרות לקונסול ישראל ומאבק ממושך ואף מעצר וחקירה ולאחר שחתמנו על אחותי נישאה בישר

ורק לאחר מתן שוחד של חמשת אלפים ליי קיבלנו  1958אושר לנו לעלות לישראל בשנת , הצהרה שאינה מגיעה יותר לקונסול

את , מאושרים כי ליבנו היה מאובן מהסבל הרב שעברנוכבר לא היינו . יף גילנו לחמש שנים מאוחרת יותרתעודת זהות שבה זו

  . תנו בשדה התעופה בן גוריון בערב יום כיפורונח 23.09.1958 - אל עשינו במטוס בהדרך לישר

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):באיםלדורות ה

כשהגענו אימי הייתה , שנחתנו בארץ נתנו לנו מונית בכדי שניסע לאחותי אשר התגוררה בנתניה ולה בית קפה בעירכמיד 

אחותי סגרה את החנות ומשם נסענו לביתה כדי להתכונן . שנים של נתק 8-נוכחת וההתרגשות הייתה גדולה מנשוא לאחר כ

. ואחי הולכים יחדיו לבית הכנסת ואילו אני סבלתי באותו הזמן מכאב ראש בלתי נסבלאחותי , אני זוכרת את אימי, ליום כיפור

אחי ואני . היינו חוזרים הביתה מידי סוף שבוע, "הרצל"נרשמנו לאולפן כדי ללמוד עברית בפתח תקווה באולפן  1958בנובמבר 

. תודה למורתי אשר התרגשה מאוד מכךסיימנו את הלימודים בהצטיינות לאחר כארבעה חודשים ואף כתבתי שיר סיום ו

. ואני הייתי מורה מצטיינת' שם קיבלתי ארבע כיתות ט, התחלתי לעבוד בבית ספר תיכון בנתניה 1959בראשון לספטמבר 

. אביב-בסוף שנת הלימודים עזבנו את נתניה ועברנו לתל, תמיד התנדבתי ללמד את המתקשים והמנהל העריך זאת מאוד

הצלחתי נולדה בתי שלא  1962בשנת . שם עבדתי כמורה, גן-לדויד ועברתי לגור ברמת חן אשר ברמת נישאתי 1961בשנת 

בעלי עבד בסוכנות היהודית ואני  .בת שלושים וחמישה ימים בלבדלגדל אותה כיוון שלא היה לי ידע והיא נפטרה כתינוקת 

נו כל כך היי, והמכה עבורנו הייתה גדולה 1978אר אימא נפטרה בינו, הייתי מטפלת באימי החולה שהייתה גרה אצל אחותי

הוא קרא  90- בשנות ה, עבודה בגינה ובשחייה, ד יצא לפנסיה והתרכז בקריאת ספרים שמאוד אהבבעלי דו 1985-ב. קשורים

  . בעיתון שהחלו לבנות בית אבות בנאות אפקה אז גם בריאותו החלה להתערער והוא אמר לי שהוא רוצה להיות שם

לאחר מות אשת אחי הוא  1994ובמאי  ןג-כשלוש שנים של שכנועים עברנו לבית האבות לאחר שמכרנו את ביתנו ברמתלאחר 

במועדון נכי  תהיה נכה בידו ובכך הייתה לו הזכות לשחו, בעלי אשר השתתף בקרבות מלחמת השחרור. נכנס לבית אבות

היום וסיפר לי כי  וחזר לבית 1998 בפברואר .נוסףיחד עם חבר בוקר ב 6כל בוקר היה יוצא לעבר הבריכה בשעה , ל בעיר"צה

אביב והתחדש בקניית -אותו יום הוא היה בתל, ובצד ובלב, תוצאה מכך יש לו כאבים בגבשחה כפול ממה שרגיל לשחות וכ

ם גילו שהוא למרץ נכנס לבית החולים וש 2- בגדים חדשים לקראת חג הפסח אך אותם הוא לא זכה ללבוש כי מצבו הדרדר וב

ימים מצבו השתפר והוא הועבר למחלקה  ארבעהאחרי . עבר צנתור ואושפז ביחידה לטיפול נמרץ, בעיצומו של אירוע לב

קרא עיתון ויחד , הוא שמח לראותי ולראות את הכול מואר כי ביחידה לטיפול נמרץ היה חשוך תמיד, זה היה יום שישי, הרגילה

נורא פחדתי  .וביקשו שאגיע יחד עם מישהו נוסף אך באותו הערב צלצלו מבית החוליםחשבנו שביום ראשון הוא ישתחרר 

שנינו הזדקנו , אחינשארתי רק עם  1993בשנת . הוא נפטר מקוצר נשימה .והגעתי בליווי גיסי ומצאתי את דוד ללא רוח חיים

 .מסוגל לטפל בעצמו ואני דואגת לו מאוד לפני שלושה חודשים אחי עבר למחלקה הסיעודית והגיע למצב שלא .ובריאותנו ברע



 

שלמה כדי שנוכל ליהנות עוד מחיים שקטים  האולא שקטה עם מצבו ומתפללת שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו וישלח לנו רפ

מכל  2008-והשני ב 2002הראשון ב, בעקבות כל מה שעברתי בחיים קיבלתי השראה לכתוב שני ספרי שירה. ובריאות טובה

  . םנושאי החיי

, אוניברסיטת תל אביב הזמינה מבית האבות שישה ניצולי שואה להדלקת משואות לזכר ששת המיליונים 2002-2007שנת מ

מכרתי כחמישים  2002בשנת . שיר על השואה שהיה מרגש את כולם הבין השישה השתתפתי אני וכל שנה הייתי מקריא

 50מכרתי שוב " שירים בחרוזים"כשיצא הספר השני  2008- ובשבע -לבית החולים סורוקה בבאר" שירים מכל הלב"ספרים 

את . ספרים לבית חולים הלל יפה בחדרה 12לבית החולים קפלן ו 20, לבית חולים כרמל 50 - ספרים לבית החולים סורוקה וכ

  .כשיללו חילקו לרופאים המצטיינים הספרים ה

, כאשר אחי עלה לאוטובוס .שמטפל בזכויות הניצולים' גור'אחי לנסוע למשרד ברחוב קינג גוהתכוננו אני  2011בשנת 

מאז בריאותו הידרדרה ולא  .פל על הבטון ונפצע בכל חלקי גופונהוא . אחי עף החוצהו האוטובוס החל לנסוע עם דלת פתוחה

לאחר שחום גופו עלה הוא היה מונשם בצורה  2013לפברואר  12 לינסון ובהוא הועבר לבית החולים ב. יכול היה לטפל בעצמו

יומיים קודם זו הפעם . זלמן אחי נפטר בבית החולים ורק אני נשארתי לבדי בעולם, לפברואר בשעות הלילה 19-ב. תמידית

  ".ברוך השם: "לותיו האחרונות היו האחרונה שראיתי אותו כשהלכתי לבקר את זלמן ומי

   "ברוך ויהיה זכר"

  

  

 בביתלקח את רבקה לבקר את זלמן אחיה ו, הגדיל ועשה, קורות חייה של רבקה שתיעד את מן’גיא תורג, השוטר המתנדב*

  . יומיים לפני מותו, החולים

 

  יד ושם שמספר על רבקה מינץמצורף קישור לאתר 

tp://collections.yadvashem.org/photosarchive/he/4886715_5606912.htmlht   

  

  ם מודה לאחים מינץ על ההתמדה למען המאושפזים"רמב: בקישור

http://www.rambam.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%A8%D7%9E%D7%91

-%D7%9D/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99

+%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8+2008/%D7%A8%D7%9E%D7%91%D7%9

%9E%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D+%D7

D7%99%D7%A0%D7%A5+%D7%A2%D7%9C+%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%93%D7

%94+%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F+%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A4

%D7%96%D7%99%D7%9D.htm   
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