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                                                     פרומושיקה :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Fromoshika 

  רומניה  :ארץ המגורים
 

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

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  " גורדוניה"

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 - גרתי ב 1946עד  1944 -מ. Botosani - ב "La cocos hotel"  1944עד  1941 - מ           )שם העיר או האזור ושם הארץ(

Str.Grivitei  ב- Botosani.     
                                                                                       

   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                              

:  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
. הייתי במחנות צבאיים כפו עליי לצחצח להם את הנעליים

הפטרולים הגרמנים שהסתובבו ברחוב לקחו  1943בשנת 
   .                   אותנו

   

  בלועזית
was in military bases have forced me to polish their 

shoes. In 1943, the German patrols walked the 
streets they took us.  

                                                                   . היינו במקלט כי נפלו פצצות Botosani - ב :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  1945אוגוסט :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר (

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  



 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
1964 

: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  "אנוטראיה"האנייה 

  

  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                                                                                                                                         

החנות הייתה . לפעמים אמי עזרה לו בחנות. וגם הייתה לו חנות לדברי בית, אבי היה בפרומושיקה זגג, אמי הייתה עקרת בית

אחי , 20נולדה בשנת , )רֹוֶלר(אחותי הבכורה קלרה . היינו שלושה אחים ). מאחורי החנות היה המטבח של הבית(צמודה לבית 

היינו משפחה  .30ואני הכי צעיר נולדתי בשנת , )'אחרי המלחמה שינה את שמו למרקוביץ( 25נולד בשנת " בנו מרקו"האמצעי 

 הוציאו אותנו מפרומושיקה  11בגיל . מי הייתה מדליקה נרותיכל יום שישי בערב א, היינו חוגגים את כל החגים היהודים. חילונית
"La cocos hotel" ב- Botosani ,היה כל מיני דברים , לא רחוק מאתנו היה שוק פרטי.  ממולו בית כנסת, גרתי בבית מלון

  .פירות וביצים: למשל, לקנות

  

  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, במסתור האנשים שהיו בסביבתך בגטו או ,או בהתנגדות בריחהב

נכנסתי  12בגיל  .הם גם סבלו מהטלאי הצהוב, דוליםאחים שלי היו יותר ג. הייתי בסך הכול ילד. אני זוכר את האווירה של הפחד

וגם ללכת עם . הייתי צריך ללכת ביד שמאל עם הסמל והשם של בית הספר. ברחוב ְגריִויִצי" ליצוול איברסק"לבית ספר יהודי 

ארבע שנים זה היה . (כי הייתי צריך להתחיל לעבוד, למדתי ארבע שנים במקום שבע שנים. כמו כל יתר היהודים, הטלאי הצהוב

עבדתי בחנות . הם היו רומנים גויים, של חברים של אבא) דומה לשל הוריי(מכן לעבוד בחנות כלי בית - התחלתי לאחר). חובה

יום אחד . כשהייתי מגיע לחנות הייתי מסיר את הטלאי ושם אותו בכיס. לא בתור מוכר, ומנקה מסדר הסחורות, בתור שומר

וביקשו לפתוח את הדלתות כדי , באותו הזמן הם עמדו על דלתות המרתף. הגרמנים הסתובבו ברחובות ונכנסו לשאול דבר מה

. תי לעזור לו ופתחתי את הדלת מהצד השניניגש, בעל הבית החל לפתוח דלת מצד אחד. לוודא שלא מסתתרים בו יהודים

אז הם ". כן: "אמרתי, " ?אתה יהודי: "הגרמנים שאלו אותי". ילד שעובד פה: "הרומנים אמרו".  ?מי הבחור הזה: "החיילים שאלו

 .ההביתשמתי את הטלאי ורצתי ".  !מהר הביתה! רוץ ילד: "והם צעקו. הוצאתי מהכיס היכן שהסתרתי, " ?איפה הטלאי: "שאלו

העבודה . ולקחו אותנו למחנות צבאיים של הגרמנים, פעם אחרת שטיילתי ברחובות תפסו אותי ועוד ילדים יהודים עם הטלאי

     .ושיחררו אותנו. הצהריים- כך העסיקו אותנו עד ארבע אחר. שנכפתה עליי היא צחצוח המגפיים של הגרמנים

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

גרנו  1964עד  1946-ב . יהודי כמובן, כי אחותי קלרה התחתנה עם אברהם רולר. שלָי5 עברנו כל המשפחה מבוטושן 1946 - ב

הייתי עושה משקפיים , הוא היה גם אופטיקאי . ממתכת' עבדתי אצל אחד שעושה שיניים עם שטנץ. 14-16הייתי בן , ביאס

בתקופת הצבא הלכתי לראות עם חבר הצגה . התגייסתי לצבא הרומני לשלוש שנים, 21בגיל , 51בשנת  . מפלטה של פלסטיק

ושתי אחיותיּה  היא ישבה עם אימּה. שהפכה לימים לאשתי, 31.5.1934ילידת , קה גרינברגושם הכרתי את ביאנ, ביידיש

אטרון החלטנו שנפגש שבוע הבא עוד יכשיצאנו מהת. את דברי השחקנים בהצגה, הן לא ידעו יידיש ואני תרגמתי להן. הגדולות

יצאתי עם האחות הצעירה . יצאנו שלוש שנים, והקשר התהדק, והייתי מבקר אצלה בבית, ביקרנו אצל ההורים שלי . הפעם

, אחיותיה הגדולות ויתרו לה, אך במקרה שלנו. נהוג שקודם האחות הגדולה מתחתנת וכך לפי הסדר עד האחרונה. ביותר בבית

".  ?מה אתם ממהרים להתחתן, יש לכם זמן: "הורי אמרו. 20ואשתי בת , 24הייתי אז בן ". יהיאת חופש, יש לך בחור: "הן אמרו

 - ב" ביאיז"עשינו חתונה  . על השולחן) עם ידי(במקביל דפקתי נחרצות , "אני רוצה עכשיו להתחתן, לא רוצה לחכות: "אמרתי



 

לקחתי ממנו את כל החנות של , כאשר יהודי עלה לארץ, בביאז הייתי אחראי  על חנות . נולדה ביתנו ציפורה 24.8.58 -ב.  1954

קיבלתי להיות אחראי על חנות ממשלתית , לאחר מספר שנים. מפוחית פה ועוד, שעוני יד וקיר, יקהמוז, )אופניים(ספורט , פוטו

קיבלתי . אז נאלצתי למסור לגוי את החנות, בהמשך ביקשתי לעלות לארץ. מכוניות וחלקי חילוף, אופנוע, שמוכרים בה אופניים

חלק מהמפתחות לחנות . מכן הגוי הפך למנהל ואני העוזר-רלאח, הוראה לסגור את החנות ולבצע ספירה של כל הפריטים בחנות

נותנת לי את , באה אליי בריצה, שעבדה ברחוב אחר, יום אחד אשתו . לא יכולנו להיכנס אחד בלי השניכך ש, היו אצלי וחלק אצלו

סתי לחנות והתחלתי נכנ, כבר חיכו יחד איתי בחוץ הרבה קונים". הוא לא מרגיש טוב, תפתח את החנות: "המפתחות ואומרת

מיד ביקשתי ). היה סגור 16:00 -ל 13:00בין (הבחנתי שאין כסף מהמכירה בבוקר , כשמשכתי את המגירה להכניס כסף. למכור

, המשטרה הגיעה, הם הודיעו למשטרה. הודעתי שאין כסף במגירה, סגרתי והלכתי למשרד ממול. מכל האנשים לצאת החוצה

מקדימה דלת זכוכית שמשם נכנסות , הראנו להם את מבנה החנות, ע וישבנו עם המשטרההגי" החולה"בינתיים המנהל 

, " ?מאיפה אתם חושבים שנכנסו הגנבים, נו: "וישר הם אמרו .למעלה מאחורה יש חלונות שהיו פתוחים בשביל אוויר, המכוניות

שכח לרשום את הנקודה ושכפלנו  1.70ום במקום לרש, אשר עשה טעות חישוב. נדרשנו לעשות ספירת מלאי עם פקיד מהמשרד

מחקנו מהרישומים בטריות בסכום מיותר , ניסינו לסדר את זה .והחשבון התנפח 300*1.70במקום  300*170את עלות הוונטיל 

לאחר . יום-ואותי חקרו יום, את האחראי עצרו במשטרה. כל מה שהוצאנו היה מינוס, במשרד איתרו את הפגם. וחילקנו בשלושה

" ירדו"הם , ושיש לי דוד שבטוח הם מכירים ולא כדאי שאערב אותו בסיפור, בהרתי שאני בעצמי הייתי אחראי החנות בעברשה

פתאום קיבלתי גם בקשה להתייצב למשפט של מנהל החנות . וכעבור שבועיים קיבלתי את היציאה מהארץ לה חיכיתי, ממני

. עלינו על מטוס לאיטליה, בשגרירות יעצו לי לברוח לארץ. שאר למשפטהתלבטתי אם לנסוע לארץ או להי, "פוראי ניקולאי"

  .לקח הכול על עצמו ולא הוציא מילה אחת רעה עליי, סיפרו לי שהוא קיבל שנתיים, התקשרתי לרומניה לשאול מה קרה במשפט

ערד זה גם שם של (ברשימות לעיר ערד ואז אמרו לנו שרשמו אותנו . כשהיעד הוא ישראל" אנוטראיה"עלינו באיטליה על האנייה 
. אחותי בבאר שבע והוריי אשתי באשקלון, הוריי במוצקין, רציתי חיפה כי דודי בחיפה, לא הסכמתי בשום אופן). עיר ברומניה

  .בסוף נתנו לי אשקלון". אם לא נותנים לי חיפה אני לא יורד: "אמרתי

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

בגלל שעבדתי עם . סיפר עליי למנהל המפעל, הוא עוד לפני שהגעתי ארצה, מפעל של צינורות פלסטיק, גיסי עבד בפלסטרו

כעבור זמן מה המפעל עבר לקיבוץ גדות ליד . ן והתקבלתיכעבור חמישה ימים באתי לראיו. פלסטיק לייצור משקפיים היה לי ניסיון

, לאחר התייעצות עם אשתי וגיסי. לירות 800- ל 383-נאמר לי שאם אעבור לגדות למשך שנה יגדילו לי את המשכורת מ. עפולה

גרות כי היה לי מאוד קשה כשאשתי וביתי , הפעם דרשתי בית, ביקשו שוב שאחתום, כעבור שנה בתום החוזה. הסכמתי

  . לירות 1200-גם שילמו את שכר הדירה וגם העלו לי את המשכורת ל, הם השכירו לי דירה במוצקין. באשקלון

  

קיבלתי . אבל זקוק להלוואה, אני רוצה לקנות בית, הלכתי לקיבוץ ואמרתי להם שאני מוותר על השכר דירה, בהמשך נולד לנו בן

עבדתי . קניתי את הבית בגורדון בו אני חי עד היום 73-וב. 70- תי שם עד שנות הוגר. יצמןבוהלוואה כפי שביקשתי וקניתי בית 

לאשתי ולי יש , היום אני פנסיונר . עד היום היא תופרת לעצמה, אשתי עבדה כתופרת כל השנים. שנים 29בפלסטרו במשך 

אבא , יום אני בעל גאה לרעייתי ביאקנהה  .ומשחקים קלפים וֶרמי, ה שכל יום שישי אנחנו מתאספים יחד בבית של זוג אחר'חבר

. אם לשתי בנות, ציפורה ביתי מתגוררת בכפר סבא . וסבא מאוד גאה לשישה נכדים מוצלחים, לציפורה ומשה: גאה לשני ילדיי

  .משתכרת יפה, ונכדתי קרן עובדת במסעדה יום ולילה. נכדתי דנה סטודנטית שנה שנייה לסוציולוגיה ועומדת להינשא בקרוב

שני בנים , יש לו ארבעה ילדים. משה בעל ֶחְבָרה של מכוניות ניקוי ומיזוג. הם מתגוררים בפלורידה, ני משה נשואי באושר לשיריב

  . ושון, דן, הילי, הבכורה עדן: ושתי בנות

  

 

  2013מאי , מוצקין –קריית , אורטל צפריר  :ראיון



 

  אני ורעייתי ביאנקה בצעירותנו בתמונה מימין ובתמונה משמאל אבי אידל ואימי רוזה 

  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

    

  

  

  

  

  .והארוס של קרן, וקרןנכדותיי דנה , בתי ציפורה, עם אשתי ביאנקה, תמונה משפחתית מוצלחת

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



 

                        

    נכדותיי המתוקות דנה וקרן        

                                                  

                                                                  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

ובני משה, בתי ציפורה, בתמונה מטה  אני מצולם עם אשתי ביאנקה               

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

:        עם אשתו שירי ונכדיי היפים, תמונה יפה משפחתית של בני משהבתמונה מימין                            
   ובתמונה מטה אני ובתי ציפורה , ושון, דן, הילי, עדן

  

                      

                        

                        

                        

                        

                        

                        



 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

            


