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       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
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                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 בקאו
  :  תאריך השחרור

1944 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 
   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1963  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  תאודור הרצל



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

למדה עריכת דין אמי . 1935 - הוריי התחתנו ב .תופעה נפוצה למדי בסביבה בה גדלתי, הייתי בת יחידה. 1937- נולדתי ב

, וכשנולדתי, )PLOIESTI(אבי ניהל בית מרקחת בעיר פלוישט , לפני שנולדתי. ואבי עבד כרוקח, אך לא עבדה, באוניברסיטה

אך , לא היינו דתיים. רוב היהודים בעיר היו אמידים ואינטלקטואלים). IASI(י בעיר יאש, החליטה אמי לעבור לגור ליד הוריה

והיה מגיע אלינו בסופי , אבי נשאר בפלוישט). שמרנו על חג הפסח, הלכנו לבית הכנסת בחגים(ורת אני זוכרת ששמרנו מס

אך הצליח למצוא , כנגד היהודים ברומניה נאלץ אבי למסור את בית המרקחת שלו בגלל חוקים חדשים שחוקקו 1938- ב. שבוע

אמי ואני עברנו . תקנות שאסרו על יהודים לעבוד וטרם נחקקו בה יאשר הייתה קרובה יותר ליאש, )Bacau(עבודה בבקאו 

הוחל החוק שאוסר על יהודי לעסוק במקצועו , לבסוף. 1940- ל 1938ושם חיינו בין , ישהייתה קטנה מיאש להתגורר אתו בעיר

  .חודשים לפני הפוגרום שלושה  יוחזרנו ליאש, גם בבקאו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

 הצביעה על הבית שלנו, אחת השכנות שלנו ליוותה אותם. נדרמים רומנים מגיעים'הצצתי לחצר וראיתי ג ,ביום שהחל הפוגרום

, צמד לקיר בשורהיהם פקדו עלינו לה. נדרמים הגיעו לדירה שלנו והוציאו את כולנו לרחוב'הג". גם שם יש יהודים" :ואמרה

כל אחד  –אמי ואבי הרימו אותי . להסתדר גם הם לקראת ירי שהחלו, וגבנו כלפי החמושים אל הקירכשהידיים שלנו צמודות 

רגעים ספורים לפני . ולא אשאר יתומה ובודדה בגיל כה צעיר –ואמות אתם במטח הירי , כדי שאהיה בגובה שלהם, בידיו

ם וצריך משום שיש יהודים נוספי, נדרמים לקחת את כולנו משם'הגיע קצין רומני והורה לג, שניתנה הפקודה לפתוח באש

ושם ריכזו את , הובלנו לחצר גדולה. נהרג –ומי שלא עמד ולא הצליח ללכת , הובלנו בטור. הייתי נורא מבוהלת. לרכזם ביחד

אלה כמובן ". טפסי חופש"אחד מהם אפילו זרק באוויר ניירות וטען כי אלו  –החמושים שהחזיקו בנו השתעשעו מהמצב . כולנו

, כיצד שכבנו על הרצפה, אני זוכרת בבירור. החיילים צחקו מהמאורע שחוללו". טפסיםה"כי כולם רצו להשיג את , ררו בהלהעו

 –פקדו עלינו, אחרי שעות רבות במקום. כי לא ידענו מה יעשו לנו, אבל חששנו, מא רצתה לקחת אותי לעשות פיפי בצדיואיך א

והתחלנו , שערים נפתחו לפתעה. והחלה להתפשט היסטריה במקום, לם החלו לבכותכו. נשים וילדים הולכים, גברים נשארים

אם כי גם ברחובות היו אזרחים , ניצל –מי שהצליח לברוח. ירו עלינו מסביב, תוך כדי מנוסה. היו שם כמה אלפי אנשים, לברוח

אחרי יום או . הצלחנו לברוח וחזרנו לביתנו אבל אנחנו, היו הרבה גופות. רומנים שהצליחו להשיג נשק וירו על היהודים שברחו

אך , חודשים לא ראיתי אותם 9. ולקחו את אבא וסבא שלי, עם נשק, שיכורים, נדרמים רומנים'הגיעו ג, לפנות בוקר 4-ב, יומיים

ו דיווח כך שקיבלנ, היו לנו מכרים במקום). PODUL ILOAIEI(בדיעבד שמעתי שנלקחו לקרונות המוות שנסעו לפודול אילואי 

אך , אמי ניסתה לבקר אותם בדרך לא דרך .הם עדיין בחיים, כארבעה חודשים לאחר שנעלמו .מהם שהם ראו את סבא ואבא

ולפתע , יום אחד הייתי באמבטיה. כי ידענו שיורים באנשים בחוץ מלצאת ונמנענו בזמן הזה המשכנו לגור בדירה. הללא הצלח

הגענו . לדירה של אחותה של אימי, ניסינו כולנו יחדיו לברוח לבוקרשט. מה ימים אחריסבא הצטרף אלינו כ. אבי נכנס מהחלון

הבין שנראינו חשודים והלשין , טחוןישהיה מקושר לכוחות הב', הקונסיירג ,פקיד הקבלה בבניין שלהם. ונראינו כפליטים, לשם

והורי שוחררו לאחר כמה , ני יצאתי משם מידא –אחיו של אבי שחרר אותנו בערבות . ועצרה אותנו ההמשטרה הגיע. עלינו

. וגרנו עם סבתא מצד אבא, חזרנו לשם. וזאת הייתה בקאו –התנאי היה שנחזור לכתובת האחרונה הרשמית שלנו . ימים

אני זוכרת שהביאו לבקאו ילדים יתומים  1943או  1942-ב. וחיינו חיי משפחה פעילים, האווירה שם הייתה רגועה

, שהייתה חשוכת ילדים, מאוחר יותר גיליתי שדודה של בעלי. ושיכנו אותם אצל המשפחות, שהצליחו להצילטריה סמטרנסני



 

והגרמנים אכן , ברדיו הורו לנו להסתתר. ועברו דרך רומניה, הגרמנים נסוגו 1944-ב. ועד היום אנחנו בקשראימצה אחד מהם 

והפציצו , מטוסים גרמניים עברו מעלינו. יו בסמוך לביתהלכנו להסתתר בשדות תירס שה. עברו ברחוב הראשי של בקאו

אני זוכרת כיצד אבי הגיש להם אבטיח . בכינו מרוב אושר ושמחנו. נכנסו טנקים רוסיים לעיר, עוד באותו יום. תשתיות וגשרים

. פניהםשובלי המים חשפו את עורם הלבן תחת שכבות הפיח הרבות שהמלחמה עטתה על , וכשהחיילים נגסו בו, ששבר

, נסענו לבוקרשט 1944באוגוסט  28- ב. ואנחנו נתנו להם מרכושנו בלי להתנגד ,השתכרו באותו ערב ובזזו את העיר הרוסים

  .בספטמבר כבר התחלתי ללמוד 1-וב

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

בשביל המשפחה שלי המלחמה נגמרה אמנם . האנשיםהמשכנו לסבול מאנטישמיות מצד . 1963בבוקרשט עד שנת נשארנו 

קרובי משפחה הכינו לנו דירה בבוקרשט וגרנו באותו בניין . אך עינויים והשפלות נמשכו גם תחת המשטר הקומוניסטי, 1944- ב

ותנו המורה הפלתה א. ס נוצרי"בגלל שההורים לא הכירו את העיר שלחו אותי לבי .יהודיות בכתה שתיהיינו רק . עם סבתא

רק לעתים . רשטוהוא מצא עבודה מחוץ לבוק הלאימו את בית המרקחת של אבי 1946בשנת . וכל הילדים שמו לב לכך, בגסות

אנחנו . סבא וסבתא קיבלו את האישור ועלו ארצה 1951-ב. הגשנו בקשה להגיע ארצה 1948-כבר ב. נדירות הגיע הביתה

סיימתי תואר שני  ,הלכתי ללמוד באוניברסיטת בוקרשטכשסיימתי תיכון ו בתיכון לא הרגשתי אנטישמיות. ותהמשכנו לחכ

  .בהיסטוריה ובלשנות

קיבלנו  1963- ב. שנים בהוצאה לאור נחשבת 8עבדתי במשך , במקביל. וילדתי את בתי הבכורה ברומניה התחתנתי 1959ב

  .סוף סוף את האישור המיוחל ועלינו ארצה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  

  .בעלי החל לעבוד כמהנדס אינסטלציה במשרד פרטי. א אצל דודתי"אך העדפנו לגור בת צריף בנהריה מהמדינה קיבלנו

התחלתי לעבוד  1969בשנת . אך לא עבדתי לאחר מכן כי התמקדתי בגידול הילדים, הלכתי לאולפן כדי ללמוד עבריתאני 

 השלישי עזבתי את העבודה בהריון .דתי בספריית חיל האווירחר מכן עבלאו אחרי שסיימתי לימודי ספרנות, א"תבאוניברסיטת 

 17עבדתי שם  )IDE(כספרנית טכנית במכון להתפלת מים הייתה  העבודה האחרונה שלי. ההרצלייאחר כך עבדתי בגימנסיה ו

ינת מקום מבח. עם חיילים עבור הבגרות שלהם גםועשיתי זאת , לימדתי רומנית, במקביל. יצאתי לפנסיה ולאחר נכן השנ

וכשאבי יצא , ית גתיהיו מראשוני קר, הוריי. בצריף בגבעת שמואל בנהריה כשהגענו ארצה הצלחנו להחליף את הצריף, מגורים

ומשם עברנו לבת , שנים 4שם גרנו , לדירת שיכון, ית אונויאנחנו עברנו בינתיים מגבעת שמואל לקר. לפנסיה הם עברו לחולון

  .נכדים כיום 8יש לי . בעיקר כדי שבני יוכל ללמוד בתיכון טוב, א"עברנו לת, לבסוף. ילדינו 3גידלנו שם את . ים
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