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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  ורדי
  :שם פרטי

  לילי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  קריצו

 בלועזית
cretu 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  לילי

  בלועזית
lily 

:                     מין
  נקבה

  :לידהשנת
  

1935 
  בוחוש:  עיר לידה

  

  רומניה :ארץ לידה buhushבלועזית

  לאון קריצו :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 פרימה גולדשטיין
  :     מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  בוקרשט

  בלועזית
Bucharest 

  :המגוריםארץ 
 רומניה

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

  4הייתה בת , לא

  :המלחמהמקצוע לפני 
  לא היה)מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  דרור הבונים

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 רומניה, בוקרשט)ושם הארץ שם העיר או האזור(

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

 בלועזית  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 בבית עם המשפחה
  :  תאריך השחרור

23.8.1944 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 )גרמניה ואיטליה, שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים (
  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  המשיכה לגור בבוקרשט



 

  :שנתעליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;ךחברי ילדות, בית הספר, גדלתהבית בו : ציוני דרך(
  

  נא לכתוב בגוף ראשון

  

אך זה מה , בחורף מאוד קשה עד כדי כך שאבא שלי לא יכל לצאת מהבית, שנים בעיר קטנה מצפון רומניה 78נולדתי לפני 

- ולכן אני מופיעה ב 16-ה והוא הגיע בהיה כל כך קר שאבא לא הגיע לעיריי אבל 13.2שעשה ותמיד אמא סיפרה לי שנולדתי ב

בשישי בלילה כשהיא עוד הייתה תופרת במכונת , 13-אמא כל שנה הייתה מספרת לי שאני בעצם נולדתי ב. וזו דילמת חיי 16

אחרי הרבה . ם של התפירהתפירה ויחד עם בעלת הבית הצליחו להביא אותי לעולם והיא הייתה המיילדת שלי עם המספרי

ו השמאלניות היה אבא היה עובד בבית חרושת לטקסטיל בעיר ובגלל דעותי. הבית הוא מאוד צנוע, שנים יצא לי לבקר בבית

מה  ' 36ערך ברגנו פעולות ושביתות ורדפו אחריו וזו הייתה הסיבה שהיינו חייבים לעזוב והגענו לבוקרשט במבן המנהיגים שא

ממה הגיעה הפרנסה לבית אני . שנים 4- היה לי אח שגדול ממני ב, אמא לא עבדה. שזה היה בית מאוד צנוע שאני זוכרת זה

עם קירות שהיו קצת , אני זוכרת דירה אחת מאוד צנועה. עברנו כמה דירות שכולן היו באותה רמה ממש. לא ממש יודעת

  . יםבאותו החדר אבל היינו ילדים בריאים ושמח 4-ישנו כל ה, רטובים

  

שכונה מוכרת בבוקרשט של יהודים ומשם יש לי הרבה זכרונות של , גרנו ברחוב ששמה היו רובם יהודים, בגילאים יותר קטנים

אני זוכרת את עצמי עד מאוחר משחקת  -מה שעצר לנו את שמחת החיים של ילדים שמשחקים בחורף. חברים שגדלנו ביחד

   .רק פחות שמח ונחמד בחייהייתה התחלת המלחמה ואז זה פ -בחושך בשלג

  

  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, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  
  

הכוחות המקומיים הרימו ראש , ושבגלל המהומות שהיו והשפעת הכוח הגרמני 6כשהייתי בת  1941ת שנ לי זומה שהכי זכור 

רגום חופשי של יהודים והזיכרון הכי בולט זה שבאיזשהו שזה בעצם שיט בת" פריגואנה של יהודים"והלכו במה שהיה נקרא 

הכניס אותנו , חצר רק של יהודים , כל הילדים לתוך חצר שלב נאלצנו בעזרת בעל הבית שהיה גוי ממש טוב לב שהכניס את

החולצות "  - ככה קראו להם, לבושים בחולצות ירוקות, בחצר היו דופקים הכוחות המקומיים. למרתף שלו ושם בילינו כמה ימים

ההורים , ן פה יהודיםוהוא היה מאוד אמיץ ויום ולילה היה יוצא ואנחנו רעדנו במרתף והיה צועק להם שיסתלקו ושאי" הירוקות

שמענו את , מחנויות של יהודים, כשיצאנו יכלנו להריח את העשן שיצא מבתים ששרפו. היו בתוך הבתים ואנחנו במרתף

ידענו , קשה לי לתאר, שהבנו מי אנחנו ולמה, אני חושבת לעצמי, הצעקות שלהם שהיו מלאות שנאה כלפיי יהודים ואולי 

  .אלה היו הימים של הטרור המקומי. ו בסכנה ובפניקה ובטראומהשרודפים אחרינו ואיכשהו אנחנ

  

הייתה פרידה שלי מחברה שלי שגרה לידינו יחד עם אמא שלה לקחו אותם  -בזמן שבילינו במרתף ההוא, דבר נוסף

שלה וגם  שהייתה עם אמא, קראו לה רות וגנר. וזוהי אחת הטראומות של החיים שלי) זו עיר ברוסיה( לטרנספורט טרנסיסריה

אחרי הרבה שנים אחות של חברה שלי פגשה אותה בקולומביה ואז שאלה אותה בספרדית . עם אח שלה ומאוד סבלתי ובכיתי

זה היה אחד הדברים הכי , ושאלה אותה אם במקרה היא רות וגנר שגרת בבוקרשט ודבר ראשון שהיא שאלה זה היה עליי

  . מרגשים

  

  .רוח לאירועים כאלה לה היו זמנים קשים ולכן לא היו אמצעים ולא מצבא, לא היה קשר עם המשפחה המורחבת



 

לא . אח של אבא יחד עם אמא שלהם ואחותם גרו לא רחוק מאיתנו והלוקסוס הגדול שיכלנו להרשות לעצמנו היה לבקר אותם

  . לנו אירועים משפחתיים היו טלפונים ומידי פעם אבא היה לוקח אותנו והיינו הולכים לבקר את המשפחה המורחבת אך לא היו

הייתה לי  מורה נהדרת שאני זוכרת , וברור שסגרו אותם בזמן המלחמה, עוד היו קיימים, אני ואחי למדנו בבתי ספר יהודיים

ולא , ושם המשיכה עם הלימודים יתההיא פשוט לקחה אותנו אליה הב, ליכמו השם ש, במקרה קראו לה לילי. אותה עד היום

אחי הגדול היה כבר בתיכון וגם , לעומת זאת, בתנאים האלה למדנו איכשהו. שהיה לה בית מפואר אבל היא הייתה מלאכית

  . תה ללמדיקח אותם הביימזל עם איזה מורה ש שם סגרו את בית הספר ולהם לא היה

  

איפה (, תחילו הפצצות וימים שלמים ולילות היינו רצים למקלטיםשה, 4.4.44-זה התחיל ב, התחלנו להרגיש ישר הפצצות

ימים ולילות .) שלא נדבר על שירותים משותפים בכל החצר, שגרנו היה חדר עם מים שהיינו ככה מתקלחים רק פעם בשבוע

בהפסקות , תור ילדיםשכונות שלמות שנהרסו וגם אנחנו ב. וסביבנו היו נופלים בתים והיינו שומעים על מה שקורה במרכז העיר

אבל לפעמים , זה אולי מצחיק, בטח בזמן הזה היו הרבה ילדים ברחוב ובאיזשהו שלב. של אזעקות היינו רצים לראות מה קרה

זה מה שקרה והתרחש מאפריל עד . היינו שמחים שיש אזעקה כי ככה היינו נפגשים ומשחקים אבל המצב לא היה שמח בכלל

הכוחות הצבאיים הרומניים הלכו יחד עם הכוחות הרוסים האנגלים , שהמלחמה הסתיימה שם הודיעו ברדיו 23.8.44ל

שמאל ואחי  באותו לילה אני רואה את עצמי ואת אבא שלי שלקח אותי בצד. והאמריקאים נגד הגרמנים ואז עשו סיבוב היסטורי

לעצמך אלפים אלפים שיוצאים ורוקדים  תארי, כולם שמחו, והייתה שמחה בלתי מתוארת ברחובות וורצנו ורצנ, בצד ימין

  . כולם מתנשקים ושמחים שהמלחמה הסתיימה. לדוד ולדודה, ואנחנו רצנו לסבתא, שמחת השחרור וסוף המלחמה, משמחה

  

רובם , היו המון חברים והמון ילדים, יש לי חברה שהיא גם בארץ, היינו המון ילדים ברחוב כשעם חלק מהם אני עדיין בקשר

אבל , הרבה ברחו ללא ידוע, אפילו היה מקרה של חבר שתפסו אותו בגבול, עברו את הגבול, שנגמרה המלחמהכ 45אחרי 

אם . אבא שלי היה במחנה עבודה, דבר נוסף . חלק מהם פגשתי אפילו בארץ. כנראה במטרה להגיע לישראל, ברחו משם

אני לא יודעת , חנה עבודה שאירגנו גם ליהודים שעבדולמ, הוא היה יוצא כל בוקר, שאני הייתי קטנה, חוזרים קצת אחורה

בעיקר אבא שלי היה פעיל . בדיוק במה עבדו ואיפה אבל ראיתי אותו עם עוד קבוצה באיזה שדה שהגרמנים הוציאו אותם

לח אחד אפילו נש, כל המשפחה מצד אבא, גם אחיו היו במחתרת. גדול ואחר כך היה לו תפקיד גדול ניסטוקומהיה , במחתרת

אני יודעת שאחרי זה הכירו בזה והגיעו לתפקידים . הוא שהם היו מאוד פעילים במחתרת, החלק הזה של אבא ואחיו. לרוסיה

אח אחד הגיע לדרגה מאוד גבוהה בצבא רק בגלל הפעילות שלו בתוך המחתרת ואבא שלי היה בעל . נחשבים בבוקרשט

  .ומשהו 70תפקיד גבוה עד שיצא לפנסיה בגיל 

  

  .היה לנו המון מזל - כולנו שרדנו את התקופה הזו. שקשור למשפחה שלנו, ה לנו שום קורבן מטעם המלחמהלא הי

  

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

  
  

אפילו בארץ הטרידו אותי , היו לי הרבה מחזרים וסבלתי מזה אפילו במקום עבודה, עם כל הצניעות, ילדה מאוד יפה, גדלתי

אח שלי נלקח לצבא והיה , בבית אמא הייתה כל הזמן ואבא עבד בתפקיד גדול כפי שסיפרתי, הלכתי לבית ספר תיכון. מאוד



 

אבא סידר לי בגלל שהיה לו תפקיד גבוה הוא סידר לי . מצעים  אז התחלתי לעבודסיימתי את התיכון ולא היו לי א. קצין בצבא

בבוקרשט הכרתי את בעלי . שנים עד שהגעתי לארץ 25שם הייתי , עבודה עם מה שיכלתי לעשות ונכנסתי לתעשיית הסרטה

, ד שחייתי ברמה מאוד גבוההואפשר להגי, 59הבת שלי נולדה ביולי , 58התחתנו באוגוסט , לשעבר שהיה במאי באותו מקום

רצתה ללמוד שם באוניברסיטה ולא התקבלה ואז החליטה שהיא , עבדנו עד שהבת שלי גמרה את התיכון. הרבה מעל הממוצע

אני עדיין הייתי באותה מסגרת אבל הייתה לי מטרה ברורה שאבוא . 29בנובמבר  20היא הייתה בת , רוצה לעלות לארץ

לתי להבין אותו שלבוא ושנים ויכ 14-בר לא רצה לעשות את העלייה והוא היה מבוגר ממני בבעלי לשע, לשמחתי. אחריה

עברתי . ואני תחת הסיבה הזו שאני מאוד מתגעגעת לבת שלי ורציתי לבקר הצלחתי לברוח משם, בתנאים כאלה פחות מתאים

לכן היו בודקים את כל מי שרצה לצאת המון ועדות בגלל שבתעשיית ההסרטה שעבדתי היו המון המון שברחו ולא חזרו אז 

שככה כמעט עם דמעות בעיניים אמר לי שהלוואי שאני לא , אני אפילו זוכרת שזה שהיה אחראי היה איש גבוה. לחוץ לארץ

עברתי את כל . אני לא רציתי להיות במפלגה הקומוניסטית דבר נוסף שגרם לי לסבול. ישאר בישראל כי אז יפטרו אותו

  . וברטסקו סקו'אוצ'לברוח ולהשתחרר משני הרודנים צ 5.9.80חתי בהוועדות והצל

  

בכל זאת . החיים היו מעל הממוצע אבל עדיין עזבתי את זה בשבילה, הייתה לי עוזרת בית, סך הכל היו לי חיים מאוד טובים

 . אותנו כמו מרגלים רציתי לברוח מהחוסר חופש שהיה שם והצלחתי לצאת כמה פעמים משם לטיולים מאורגנים והיו בודקים

שנה  70יותר מ', היה לי כרטיס רגיל הלוך וחזור לארץ והגעתי לכאן אחרי שהסכמתי עם חברה טובה שאנחנו חברות מכיתה א

להיות עם  -אבל הייתה לי מטרה ממש ברורה, היה לי אומץ בלתי שפוי. ועדיין בקשר והיא הייתה באה לבקר כמעט כל קיץ

לפני שעליתי לגמרי הייתי בביקור ומאוד ', 72-ב .ציתי להיות איתה ולהשתחרר מכל מה שהיה שםהבת שלי שאהבתי אותה ור

  . התלהבתי מישראל

  

הם היו דיי בסדר , סיפרתי להם שאין לי כוונה לחזור, אחרי זה הלכתי לשגרירות רומניה. הגעתי בתנאים מאוד מוזרים ומיוחדים

איתם סיימתי " אחוז ומצידנו אין בעיה אבל תחשבי טוב 400כאן אינפלציה של יש , ת מה המצב כאןגברת את יודע"שרק אמרו 

איפשהו היה אפשר , הם חשדו בי שאני איזו מרגלת ששלחו אותה הנה, אלה שעשו לי את המוות היו אלה ממשרד החוץ. מהר

עד שהסכימו וקיבלתי  הם בדקו אותי חודשים שלמים. עזבה את הבית ואת הבעל, בכל זאת אישה באה לבד. להבין אותם

  . תעודת עולה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

  
היו נפגשות בסוף כל שבוע , היא הייתה סטודנטית בירושלים במשך כשנתיים בערך, המפגש עם הבת שלי היה מאוד מרגש

שבא , שאמרתי שתכננו יחד את העזיבה שלי לישראל,והיינו מבלות והייתה אהבה גדולה עד שהכירה את הבן דוד של החברה 

, הבו מאוד אחד בשני והוא הזמין אותה לבוא לארצות הבריתהם התא. מארצות הברית לבקר את אמא שלו שהייתה כאן

האמת שהיא שאלה אותי אם אני מסכימה לזה ומקבלת את העזיבה שלה ואמרתי . הם התחתנו שם, הם הסתדרו. בקולורדו

  . '85-נולדה לי גם נכדה ב. לה שזה  העתיד שלה ושאני לא אמנע ממנה לעשות זאת וזה מה שקרה

  



 

למדתי . התחלתי לעבוד בתעשיית הסרטה בארץ. שנים 3אביב מה שנקרא בית ברודסקי איפה ביליתי קיבלתי מעון ברמת 

בינתיים שלחתי לבעלי מכתב שאני . שם עבדתי באולפני הרצליה, עברית באולפן באותו מעון והתקבלתי מהר מאוד לעבודה 

עבדתי . ם ברבנות עד שהייתי חופשיה לגמריהיה תהליך של, לא חוזרת והוא לקח את זה מאוד קשה ושלח בקשה לגירושים

אנחנו לא נשואים ואנחנו חיים ביחד יותר . בן זוגי כיום, שם הכרתי את מוטי. 80- באולפנים בהרצליה עד שסגרו בסוף שנות ה

  . עברנו לגור ביחד עם היום הזה 1.9.83מ . אנחנו חיים טוב. אני כבר נגד מוסד הנישואים. שנה 30-מ

  

תמיד להיות אופטימיים ולהאמין במה שבאמת רוצים , ותר אם יש לך חלומותלא לו. לדורות הבאים זה להיות עצמךהמסר שלי 

  . הם לא פיקניק אבל שווה לחיות ולקחת אותם בקלות, החיים הם לא קלים. מאכזבות ולא לפחד
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