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 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 
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 השחרור תאריך 
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  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  שנת
 1961 העליה

  שם 
 :האנייה



  
  

  קורותיך לפני המלחמה י על /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  חגגנו את החגים היהודיים ואני אף. שמרנו באדיקות על המסורת היהודית. לפני המלחמה חיינו חיים רגילים של בורגנים

  .הלמדתי בבית ספר תיכון עממי בארבעת השנים הראשונות בגימנסי

  לאנשים שחיו ברומניה מספר מסוים של דורות. באותה התקופה היו חוקים גזעניים. אימי הייתה עקרת בית ואבי עבד כפקיד

  הייתה לנו הזכות , 2אנחנו נקראנו יהודים בקטגוריה . רשות להחזיק רדיו ואישור ללמוד באוניברסיטה: ניתנו זכויות יתר כגון

  באותה התקופה כמעט לכולם הייתה , פים אסרו על יהודים להעסיק עוזרת רומניה בביתםחוקים נוס. להחזיק רדיו בבית

  .נאלצו לוותר על העוזרת בשל האיסור, כמו משפחתי,  גם אלו עם זכויות היתר1940משנת . עוזרת בבית

  .תה משמעות מאוד גדולההיי, ראש השנה, פסח: בעיקר, לחגים היהודיים. היו בתי כנסת רבים , באזור בו חיינו, בבוקרסט

  .הקהילה היהודית סייעה ותמכה, למי שלא הייתה אפשרות, בפסח נהגנו לקנות בגדים חדשים. עבורנו

  .הילדים היו משחקים יחד במשחקי החג, כל הקהילה הייתה יחד. בית הספר שאני למדתי בו היה נהפך לבית כנסת בחגים

  הם הנהיגו טרור ונהגו באופן אנטישמי. הם לבשו חולצות ירוקות.  הלגיונרים-באותה התקופה הגיעה לשלטון מפלגה גזענית

  היו לוקחים יהודים ואף נוצרים שמאלנים לבית מטבחיים. הם היו מכים יהודים ואף הורגים אותם. מאוד כלפי היהודים

  , בגלל שאחד הבעלים היה יהודי, הלגיונרים אף הגיעו למפעל בו עבד אבי. רוצחים אותם ותולים אותם על ווים של בהמות
  

  .זרקו אותנו מהבית שגרנו בו שהיה שייך למפעל ובמקום עשו במקום קנטינה ליגיונרית. אך הורד בדרגתו, אבי נשאר במפעל

  של הציונים הכלליים במסגרתה למדנו שירים" דור חדש"אני הייתי חבר בארגון . בבוקרסט היו ארגונים ציוניים חזקים מאוד

  .היו גם הכשרות לאלה שקיבלו אישורי עלייה לארץ ישראל, ים והווי יהודיעברי

  . ,שהיה מנהיג בתנועה הציונית והביאו אותו לתחנת משטרה, תפסו את בן דודי, 40-במהלך שנות ה, אני זוכר שיום אחד

  היג מוכר ומוערך בקהילה שהיה מנ, יחד איתו היה מטטיאס קראפ. שהלגיונרים שמו יד עלייה הם הרביצו לו מכות מוות

  השוטרים .  ביקש לקבל את המכות במקומו, בן דודי שראה כיצד מכים נמרצות את המנהיג הזקן. היהודית באותה התקופה

  כשהגיע בן הדוד. לאחר זמן מה אבי הצליח לשחרר את בן דודי בשל קשריו. שזעמו על עצם הבקשה הכו נמרצות את שניהם

  . עקרו לא את השיער מהראש-שו היה חסרחצי משיער רא, הביתה

  .היהודים חוששים להסתובב ברחובות ולתת לילדיהם ללכת לבית הספר. המצב הופך להיות מאוד מסוכן

  .1940אימי נפטרה בתחילת המלחמה בשנת 
יקט הגיע עד שהסרטיפ. שלח לי סרטיפיקט בריטי בכדי שאוכל לעלות לארץ, שהיה רב בישראל, באותה שנה דודו של אבי

  .אלינו השגרירות הבריטית נסגרה בשל המלחמה והסרטיפיקט איבד מערכו



  
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

האם ; השחרור וחזרה הביתה, לחימה/התנגדות/ת בבריחההשתתפו, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ): מ"אווקואציה למרכז ברה/פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/אדם

  בכל התקופה של התחלת המלחמה הרוסים שיתפו פעולה עם . לפני המלחמה הרוסים לקחו מרומניה את אזור סרביה

  איתם ההינו קונים , היינו מקבלים תלושים לאוכל.  עם תחילת המלחמה התחילו עם עבודות פרך.הגרמנים ועם פעולותיהם

  היה לנו מזל גדול שהממשלה הרומנית הסכימה לקבל שוחד מהקהילה. אכלנו רק אוכל כשר. מוצרי מזון בסיסיים

  ).מחנה השמדה באוקראינה( קטן אכן נשלח לטרנסטיסטריהחלק . היהודית ועל כן ניצלנו ולא נשלחנו למחנות השמדה

  סוע נסיפור ששמענו באותה התקופה דיבר על כך שהגרמנים קושרים את הילדים הקטנים שבמחנה לאופנועים ומתחילים ל

   .עד שהילד נהרג, במהירות גבוהה

  ר ליהודים לעזוב את בוקרסט ללאאסו היה. בבוקרסט לא שמענו כל כך על הרג היהודים שמתבצע בערים אחרות ברומניה

  .גרנו בחדר אחד בביתה, אחות אבי, אחרי שהליגיונרים זרקו אותנו מהבית הלכנו להתגורר אצל דודתי. אישור מהשלטונות

  כל עסק  . אפילו את אירועי הספורט עשינו מחוץ לעיר, התחלנו לעשות הכל בצורה מחתרתית. היה שם מאוד לא נוח וצפוף

  .שייך ליהודים נסגר חוץ מבתי ספר ובתי כנסתשהיה 

  כשהגרמנים גילו על כך הם שלחו את היהודים חזרה לביתם או למחנות. בתחילת המלחמה גייסו את היהודים לצבא הרומני

  את כל הכיתה שלי לקחו .  ומעלה נלקחו לעבודות15ילדים מגיל . באותה התקופה בתי הספר היהודיים כבר נסגרו. ריכוז

  עבדנו בטמפרטורות. העבודות בחורף היו מאוד קשות. לעבודות של פינוי שלג מהכבישים בחורף וניקוי גנים ממשלתיים בקיץ

: היינו אוכלים סנדוויץ לחם, לא היה לנו מה לאכול. האוזניים הרגליים וכל איברי הגוף היו קופאים מקור.  מעלות40של מינוס 
  .לחם בתוך לחם

  הייתי מאוד עייף ולא הצלחתי , כשבידי כלי העבודה שלי, חזרתי מהעבודה ברכבת, 1941בשנת , ת אני זוכר שפעם אח
  

  שמעתי שמישהו מקלל אותי ובשלב מסוים הוא גם , התעוררתי בבהלה. נרדמתי. החלטתי לשבת ולנוח מעט, להחזיק מעמד

  .אנשים אחרים שעומדים סביבךלמה אתה יושב כשיש , יהודי מלוכלך:הוא צעק לעברי, התחיל להרביץ לי

  אנחנו גרנו בשכונה יהודית והיו לי מעט מאוד . לאחר שהיינו חוזרים מהעבודה היינו הולכים ללמודים בבית הספר היהודי

  .זה היה המזל שלנו, חברים נוצרים

  וא פחות ופחות התחלנו לב. התחלנו לשמוע כי הגרמנים והרומנים מתחילים להפסיד במלחמה, 1944בתחילת אוגוסט 

  בעקבות זאת הגרמנים החלו לברוח ,  הרוסים נכנסו לרומניה והרומנים עברו לצד שלהם1944 באוגוסט 23-ב. לעבודה

  .החיים החלו לשוב למסלולם. מרומניה
  



  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

  אני . כמובן שהם היו מאוד גזעניים בבגרות הזו. שהרוסים נכנסו שלחו אותנו להיבחן למבחני בגרות של המדינהמייד אחרי 
  

  הם דאגו לתת לנו. 6.5אני יצאתי במקום השישי והציון שקיבלתי היה .  נבחנים יהודים150נבחנתי בתחנה בה נבחנו בערך 

  כשהצרה הגרמנית נגמרה התחילה הצרה . ם מהרומנים עצמםציונים נמוכים בכדי שלא יחשבו שאנחנו יותר חכמי

  ,מתנגדי שלטון, אך החלו לשלוח אנשים, הרוסים הלאימו את כל הרכוש למדינה עבודות הפרך בוטלו. הקומוניסטית

  לא נתנו ללמוד, בני הפועלים, לבורגנים.  בכדי להנחיל להם את הערכים הקומוניסטייםתלחטיבות עבודה אידיאולוגי

  כל . כשהיינו מדברים בטלפון או הולכים ברחוב אסור היה לדבר ולהגיד משהו שיכול להתפרש כנגד השלטון. באוניברסיטה

  .השתדלנו להצניע כמה שיותר את יהדותנו, לבית הכנסת ההינו הולכים הרבה פחות ובפחד רב. הסממנים הדתיים נמחקו

  .מהאבל התחושה הייתה דו, האנטישמיות תפסה שם אחר

  כשהגעתי למערכת הבנתי שהחליפו, באחת הפעמים נשלחתי לכתוב כתבה לעיתון. אני התחלתי לעסוק בעיתונאות ובכתיבה

  .זה היה אחד הסימנים לרומניזציה שהתרחשה.בכדי שלא אחתום בשמי היהודי על מאמרי" נלו בילדרו"לי את השם ל

  .ף קיבלתי מדליה מהמדינה בתחום הספורט ואםהתחלתי לעשות סרטים דוקומנטאריי

  . נולדה לנו בת1955-ב.נושנה התחתלאחר . שעבדה בחנות ספרים מיוחדים ונדירים,  הכרתי את אשתי ניקול1953בשנת 

 פעם אחת נאלצתי לשלם  . לאחר הנישואין לא נתנו לי לגור אצל אשתי ולא נתנו לה לגור אצלי בשל הצורך באישורים מגוחכים

לאחר מאמצים רבים והפעלת פרוטקציות קיבלנו אישור לגור . למרות שכבר היינו נשואים,  בביתה של אשתיכנס כשמצאו אותי

  .למרות שזאת הייתה הדירה שלנו היינו משלמים שכר דירה בשל ההלאמה. יחד והתגוררנו בבית אמא של ניקול אשתי

  .ים שיכנו דיירים זרים אחריםבחדרים האחרים הקומוניסט.  חדרים בלבד היו שלנו2מתוך כל הדירה 

  אט אט, מה גם שאחותי עלתה לארץ. כך שעלייה לארץ ישראל תמיד הייתה בנפשי, סבי היה חרדי. אני הייתי ציוני מלידה

  לאחר קבלתם , 1958את האישורים קיבלנו בשנת . החלטנו גם אנחנו לעזוב. כל בני המשפחה החלו לעזוב את רומניה

  .גוריון בארץ בעקבותיו הקומוניסטים סגרו שוב את השערים ומנעו את יציאת היהודיםהתפרסם מאמר של בן 

  . שנים לאחר מכן היינו תקועים ברומניה3במשך . כאשר שמעו שאני רוצה לעלות ארצה פיטרו אותי מעבודתי, עוד לפני כן

  תכשיטים ועוד , שטיחים, ספרים, סמלים , מכרנו מדליות.  בשוק בכדי שנוכל לאכול ולהתפרנסמכרנו כל דבר שיכולנו מהבית
ניצלו את המצב ודרשו , הרומנים שידעו כי יהודים הם אלה אשר מוכרים את הסחורה וכי הם לחוצים לקבל כסף. רכוש רב

  .אך לא הייתה לנו ברירה היינו חייבים לשרוד, מחירים נמוכים ומצחיקים
אחרי שבמשך שנתיים לא נתנו לי לעבוד אפילו כשוליה , ת הרכבות מספר חודשים לפני העלייה מצאתי עבודה כבמאי ברשו

  . לא בשמי כמובן, נתתי חצי מהמשכורת שלי למזכיר הקומוניסטי כשוחד והתחלתי להפיק סרטים. של סנדלר
 לכל אחד מאיתנו התירו לקחת עד. 5ביתנו הייתה כבר בת , 1960סוף סוף קיבלנו את האישור המיוחל לעלות ארצה בשנת 



  .נסענו ברכבת עד ונציה מונציה לנאפולי ולאחר מכן לרומא ומרומא טסו לארץ. ג" ק15

  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו, משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

 .היה רק אוטובוס אחד לתל אביב ביום. ופה למבודדת ומרוחקתשנחשבה באותה התק, קיבלנו דירה באשדוד, כשהגענו לארץ

  כדי לנסוע לתל אביב. אך ההגעה לשם הייתה מאוד קשה, מכוון שהפרנסה הייתה באזור המרכז, היה מאוד קשה להתפרנס

  .בחולוןבעקבות פרוטקציות וקשרים קיבלנו צריף בגסי כהן . היה צריך ללכת המון ברגל  ולחכות המון זמן לאוטובוס

  התחלתי לעבוד כמציל ומדריך. מה שהקל עליי במקצת למצוא עבודה, המזל שלי היה שברומניה עסקתי בספורט ובשחייה

  השכר היה, אשתי עבדה בבית חרושת לציור בובות. גם כשעברנו לחולון המצב המשיך להיות קשה מבחינה כלכלית. שחיה 

   חודשים קיבלתי 6אחרי  , הלטלוויזילאחר זמן מה התקבלתי לקורס הכנה . אני עבדתי כמציל וכמחסנאי. זעום אך הכרחי

  .הבטלוויזימכתב שהעברית שלי לא מספקת בכדי לעבוד 

עד שקיבלתי את תפקיד מאמן נבחרת , עם הזמן הפכתי ליותר ויותר מקצועי. ממציל הפכתי למורה לשחייה ולאחר מכן למאמן

 .אך השכר היה זעום, אשר היום הם מקשטים את קירות הבית, י תארים רבים על עבודתיקיבלת. ישראל בשחייה ובכדור מים

  שידעה שהיא יהודייה מגיל  , השתדלנו לגדל את ביתנו. ככה שרדנו . עם הזמן גם התחלתי לכתוב בעיתונות הרומנית בארץ

  .על ערכי הציונות והאידיאליזם, קטן מאוד
  

  . ת אני ואשתי מנסים להעביר את חיינו בשלווההיום לאחר שנים של עבודה מאומצ
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