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   :לידהשנת 
1935 

  טרנסילבניה ,בראשוב: עיר לידה
                                                             

       בלועזית
                                           

  רומניה :ארץ לידה
 

  אריה לייב מוזס   :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  בתיה טקסירו   :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  טרנסילבניה  , בראשוב:   לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

                                            

 רומניה     :ארץ המגורים                               Brashov בלועזית

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
   

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

     וק'מרקוראצ, בראשוב: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                        

 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו והיית במחנה עקוריםבמידה 
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

 :עליה שנת
  

1962 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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

ה תלהורי הי. 8ואחי שלמה בן  ,10הייתה לי אחות ושמה פאני שהייתה בת . 5כשהחלה המלחמה אני היתי ילדה קטנה בת 

  . ואימי היתה מנהלת חשבונות במתפרה ,אבי היה עובד בחנות. חנות של מצרכי תפירה
אחד אורתודוקסי ואחד , בקהילה היו שתי בתי כנסת. היינו חלק מקהילה יהודית גדולהו, ההורים של אימי היו גרים איתנו בבית

אחי למדו  )רערבי שלמה האג - ניץ'דול בויזסבא שלי היה רב ג( ,היינו משפחה שומרת מסורת בעלת שורשים דתיים. חילוני

  . בבית ספר גרמני ואני למדתי בגן ילדים יהודי

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, בגטו או במסתורהאנשים שהיו בסביבתך  ,או בהתנגדות בריחהב
  

  . ושרפו את החנות של הורי ,פוגרומים ביהודים עשוהם  ,התחילו פוגרומים בעיר שלנו על ידי קבוצת ליגיונרים 1939בשנת 
לקחו כמה והם  ,אבא ואמא מאוד פחדו מהאיום. שבלילה הולכים לחתוך את הראש של כולנו ,יום אחד בא המפקד לביתנו ואמר

  .וברחנו ,את סבא וסבתא ואותנו, דברים

  בהונגרית ונקראה, ה בגבול בין רומניה להונגריהתהיש" וק'צאימרקור"היו גרים בעיר ש, שלנוסבא וסבתא ש לאברכבת  יצאנו
היתה  כיוון שהבריחהמ .של אבי הורילביתם של  עד , מטר 500-הרכבת הגיעה עד סמוך לכפר והלכנו ברגל כ. "יקסרדו'צ"

עם  לו לעבודיחתהורי ה. אך הם קבלו אותנו אליהם בשמחה, הגענו אליהם ללא הודעה מוקדמת, מהירה ולא מתוכננת מראש
החלו להציק ו ,וק'למרקוריאצנכנסו הגרמנים , 1940בשנת . 1940נותרנו שם עד שנת ו, שהפעילו במסעדהסבא וסבתא 

  . רומניה להונגריהמידי , טרנסילבניהאזור החזירו את הם ומהר מאוד , םליהודי

גם הרב שהיה עם משפחה של , לרחבת העיריה וכונסוכולם הגיעו . לחצר העיריה םיהודיהכינסו את כל , 1941שנת ב, יום אחד
רישום זה לקח מספר . חל לערוך רישום של כל המשפחות הנמצאות ברחבהוה, ברחבה עמד רב סמל הונגרי .שמונה ילדים

ובעלה , מסוכרתנפטרה סבתי  ,סבי וסבתי נפטרו במהלך זמן ההמתנה. במשך כל הזמן הזה נו היינו זרוקים ברחבהכולו ,ימים
  .נפטר מדום לב, שראה את מותה

אבי שכנע אותו לא . והקצין כעס מאוד על כך שאינה שייכת להונגריה ,אימי לא ידעה הונגרית, למשפחה שלי היתה בעיה

 ,לו הקצין חשב כי אבי משקר. מדליות מצבא הונגריה 2ואף שרת בצבא וקיבל , הונגריעצמו היה שהוא גלל לעשות מזה ענין ב
  . הוא יכול לבקש בקשה אחת, שבזכות אמירת האמת, בעקבות כך אמר הקצין. ולכן בדק ומצא כי אבי אכן קיבל מדליות

רצה להתרחק מהמשטר הוא אך , נו שם משפחהה לתלמרות שלא היהוא אמר את זה ( משפחתו לאאבי ביקש לשוב לרומניה 
אבי אמר לקצין כי הוא לא מסכים אך , הקצין אישר את בקשת אבי והבטיח כי בערב יקח אותם למשטרת הגבול). ההונגרי

כך לי הרב , כמו שלכם הכומר חשוב: " אמרואבי " ?מה אכפת לך מהרב: "הקצין שאל .ללא הרב ומשפחתואת המקום  לעזוב

  .יחד עם משפחתנו ,בסוף הקצין אישר את יציאת הרב ומשפחתוול ,"חשוב
וזרקו  ,לא נתנו לנו לעבור את הגבול הם. הרומנים לא רצו אותנואך , מצויןנית אימי ידעה רומ. יהנבלילה זרקו אותנו לגבול רומ

עד שהגענו  ,אבא שלי לקח  אותנו מסביב לגבול. אך גם ההונגרים לא רצו בנו וניסו להשליכנו לרומניה, אותנו חזרה להונגריה
  . כל המשפחה ,התחבאנוכולנו שם ובכפר היה יער גדול . לרומניה נכנסנולכפר רומני וכך 

אימי . אליוהוא לקח אותה ו" ?היכן גר ראש הכפר: "ותוהיא שאלה א. ומצאה שם גוי רועה צאן ,אימי יצאה לכביש הראשי
ובאנו , מבראשובשתי משפחות יחד כי הגענו , היא ספרה לו סיפור לא אמיתי. םעינייקשה לדבר עם ראש הכפר בארבע יב

ואימי  "?מה את רוצה שאעשה:" שאל כפרראש ה. נתקענו ואיננו יכולים לחזורכך ו ,התקלקל והוא אוטו גדול היה לנו, לחתונה

  !" אני אקנה" וראש הכפר ענה, "ואני רוצה שתשיג לי מישהו שיקנה אותו ,יש לי כאן הרבה  זהב: "ענתה 
ואז  ,נותרנו בכפר לזמן מה. ומהכסף הזה חיינו במשך שלוש שנים רצופות ,מיליון 6קנה את הזהב בסכום השווה ל ש הכפראר

על  ,הם החלו לדבר ברומנית. לגיונרים שזיהו את הרב איציקקבוצה של עשרה עלו , רכבתכשהיינו ב. נסענו ברכבת לבראשוב
אימי וסבתי הבינו את אך ,הרב לא ידע רומנית ולא הבין את מזימתם. לחתוך לו את הזקן ולזרוק אותו דרך החלון שהם רוציםכך 

  . וסבתא החלה לאמר תהילים ,התכנית

: והחל לצעוק, הליגיונריםשהקימו  חזקה רעשאת השמע הוא . בכיר רומני על הרכבתפתע קצין עלה ל, לאחר פרק זמן קצר
" שמחה"אנחנו הולכים לעשות " פרו לקצין על מזימתם ואמרו לויהלגיונרים סו, כל יושבי הרכבת השתתקו !!!!"שקט שיהיה פה"

  .רק את כל הליגיונרים מהרכבתוז!!" ותצאו מכאן מיד ,זה מקום של אזרחים! שום שמחה" להם ענה הקצין..." עם איציק
על מנת שלא  ,אימי ניסתה לשכנע אותו כי ישים את הראש בין ברכיו ויכסה את ראשו. הרב לא הבין את גודל הנס שקרא לו 

וכך לא  ,שובבראשהגענו לוהקצין המשיך עמנו בנסיעה עד , היה לנו מזל גדול!  אך הוא לא הסכים בשום אופן, יראו שהוא רב
  . לגיונריםעוד הגיעו 

התגלה לנו כי הליגיונרים הוציאו את כל . קהילה ושלחנו לבדוק מה קורא עם הבית שלנומשרד ההגענו ל, הגענו לבראשובכש



 

 ,ולכן הסתתרנו אצל משפחת פרידמן ,ידענו כי המשטרה מחפשת את אבא. משרד למפלגהדירה שלנו בופתחו  ,תכולת הבית

ברווח שבין הארון וכך ישבנו  ,אדון פרידמן הניח את הארון באלכסון. ארון עם חמש דלתותפרידמן בבית של  היה .בראשובבעיר 

   .רק בלילה היינו יוצאים להתאווררו, במשך כל שעות היוםלקיר 
 סליהודים להיכנמפני שהיה אסור , ונתפס על ידי המשטרה ,אבי יצא להביא אוכל מן השוק לאחר כחצי שנההאוכל שלנו נגמר 

במהלך המאסר נחקר . והוא עבר תלאות רבות, קופאותבחורף רגליו היו , הוא נשלח לעבודת פרך נוראית. לחנויות לקנות אוכל

כי  וסיפר, הםלהוא שיקר . את הסוד ולא הסכים לגלות,שחטף  םאך הוא עמד בגבורה במכות ובייסורי, על מיקום משפחתנו

  . סבתאכולנו נמצאים בבית הסבא וה

  . סבלתי מחוסר ויטמינים ומבעיה של בלוטת התריסו, במהלך השהייה שלי במחבוא רזיתי מאוד

  

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

 .אחת בחזרה למשפחה כך התאחדנו. שוחרר מעבודות הפרךאבי ו ,יכולנו לצאת מן המחבוא, 1944בשנת , כשתמה המלחמה
אך החנות של , אימי חזרה לעבוד. אך לא קיבל כל סיוע בריאותי, בעקבות העבודה הקשהת וסבל מבעיות בריאותיות קשאבי 

  . ולכן אבי הלך לעבוד בבית חרושת לתקליטים, הלגיונרים וכבר לא היתה קיימתאבי נשרפה על ידי 

השתתפתי במקהלה והייתי זמרת אופרה . עברתי לבית ספר למוזיקה, ולאחר שסיימתי תיכון ,מוד בבית הספראני הלכתי לל

   .התחלתי לחשוב על עליה 1960בשנת עד ש, במשך שנתיים

  . ולכן  הלכתי לעבוד בקונדיטוריה, האופרה זרקה אותי מהמקהלה ,ברגע שהתחלתי לחשוב על עליה

  . הורי נותרו ברומניה אבל, בעלה ושני ילדיהו, תיעליתי ארצה עם אחו 1962בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
 ,עבדתי בקרית הטכניוןו, 1972שנת עד , שניםגרנו בקריית חיים במשך עשר . ות בארץ ישראלמאוד התרגשתי להי, כשהגענו

  .טיבור גרטנציום ,יהכרתי את בעל 1972 בשנתעד ש, כמחלקת אוכל במסעדה של הסטודנטים

. לא היו לנו ילדים ,לצערי הרב. ואני הייתי עקרת בית, היה נהג של משרד החקלאותבעלי . ועברנו לגור בבאר שבע, נישאנו
ואנו יחד  ,שראל כץי ,בעלי הנוכחיהכרתי את  55בגיל . 50אלמנה בת  ,לבדנשארתי ו נפטר מסרטן הריאותבעלי  1983בשנת 

  . שנים 23כבר 

אנחנו משתדלים לעשות כמה שיותר דברים . יש לנו מדינה אז המשיח כבר הגיע בעלי אומר שאםו, אני מאושרת בארץ ישראל

ועלינו  ,הארץ עלתה לנו בהרבה דם! וב את הארץשאר ולא לעזילההוא  לדורות הבאיםשלי  המסר .בנוביטובים לאנשים שס

  .שאר לנו מדינה לצמיתותילדאוג שת

  

  תהילה הורוביץ: ראיון

  2013יוני , באר שבע

  


