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  לפני המלחמה  קורותיך

  

. אבא שלי היה הנהג של הבן של הנסיך, גרנו ברומניה 5תחילה המלחמה והייתי בת הכש. רומניה, בבוקרשט 1935-נולדתי ב

ונשארנו  אח שלי הקטןו, מלחמה היינו אניועברנו את הגבול מרומניה לרוסיה ובתחילת ה, נסענו לבקר את סבתא שלי 1939- ב

  .שם

  

  

  

  קורותיך בזמן המלחמה 

  

  

לא . ופתאום הגיעו מטוסים וניסו להרוג אותנו, נסענו ברכבות עם גג פתוח, ברוסיה יצאנו עם עגלה עם סוסים לאודסה ברוסיה

ואחרי , ההפצצות המשיכו. גברים ואבא לא חזר 54עם מים עם עוד  הביא דליבהפצצה הזו אבא הלך ל. היה לנו אוכל או מים

וכשהגענו לשם אבא , נסענו לאוזבקיסטן שיקבלו אותנו. שהלכו להביא מים רק אבא חזר גברים 54שבוע שהיינו ברכבת מתוך 

. בן דוד שלי ואחות של אמא, אמא, אבא, בחדרים היינו אני. אותנו למקום עם חדרים גדולים וולקח, פאי ונהגשלי עבד בתור מנו

לקחנו את סבא עם עגלה . נשארנו רק נשים וסבא קיבל התקף לב ומת, לקחו למלחמה את אבא ואת בן דוד שלי, למחרת

, ולא יכולנו לחיות כי לא היה לנו אוכל לא לחם, 6הייתי בת , טניםילדים ק 2נשארנו . בלילה ישנו על קרשים בחדר .וקברנו אותו

ככה חיינו . הרתחנו את המים וככה עשינו מרק, קנינו קמח ומלח, מכרנו את הפירות. היה לנו רק סיר גדול עם פירות. שום כלום

והיא , מכרה מה שבישלה ,אמא בקושי עבדה. בן דוד שלי נהרג במלחמה וקיבלנו מכתב שגם אבא נהרג במלחמה. שנתיים

מסתבר שאבא קיבל מחלה שנקראת . אחרי חצי שנה קיבלנו מכתב שאבא חי. קיבלה מחלת טיפוס והיא הייתה בבית חולים

אלינו על סדינים  אבא הגיע. ואחרי שהצבא חזר הוא מצא את אבא במצב קטסטרופה, שכחו את אבא במיטה עליונה". שפרום"

  .ואבא היה שוכב על המיטה חצי מת לא היו תרופות. כשהוא גוסס

יום אחד אמא שלחה אותי עם הכרטיסים להביא לחם וכשהייתי . והתחילו לתת לנו כרטיסים לקנות לחם שחור, 7הייתי בת  

חייל . והתחלתי להיכנס לכיוון המים העמוקים, רציתי להתאבד אז הלכתי למקום עם הרבה מים. בתור גנבו לי את הכרטיסים

בכיתי ואמרתי לו שגנבו לי את הכרטיסים ואני לא יכולה לחזור . אה אותי תפס אותי בעצמות והתחיל לצעוק עליעם קביים שר

הוא סיפר לי . והביא לי כרטיסים חדשים ואמרתי לו שלא יגיד להורים שלי כלום, הוא לקח אותי לבסיס צבאי. הביתה מהבושה

חתיכות ותתני לאבא  4-כדורים ותחלקי אותם ל 3שזה , ך תרופה לאבאוהוא אמר לי בואי לבית שלי ואני אתן ל, שהוא רופא

היינו בקולחוז ועבדנו בשביל . נסענו למקום אחר והתחלנו לעבוד. בריא ולאכוללהנתתי לאבא והוא באמת התחיל . והוא יבריא

זבקיסטן היינו עוצרים בלי מרוסיה לאו. 1945- לאחר מכן הגענו לנמנגן ושם היינו עד שנגמרה המלחמה ב. 10הייתי בת , לחם

  . סוף כי ברחנו מהגרמנים

  

  

  



 

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  

  

  

רצינו להגיע . אחרי המלחמה אבל לרומניה לא יכולנו לחזור כי היה שם גבול, התחילו לתת אישור לחזור לרוסיה 1946- ב

לשם  מןואחרי הרבה ז, ברוסיה' רנוביץ'ונתנו לנו להגיע לצ, לקישינב אבל לא נתנו לנו אישור כי היו הרבה גרמנים שבויים

  . ת והגענו למשרד צבאייולא היה לנו איפה לח. ברכבת גרנו ברחוב

שלי ודודה שלי התחילו לעבוד קצת והיה הרבה תורים  אבא. אנחנו היינו 3סוסים ובחדר מספר  2בחדר , היו חיילם 1בחדר 

 3לאחר . התחלתי ללמוד ועבדתי חצי יום לאחר הלימודים בבניין 14בגיל . איש בחדר קטן אחרי המלחמה 13היינו . לאוכל

  . 21עבדתי בתיקונים והתחתנתי בגיל . שנים קיבלתי דיפלומה של מהנדסת בניין

היה לנו , הוא עבד. הכרתי את בעלי והתחתנו. בקושי בגדים היה לנו, י ודודה שלי עבדנוואנ. בצורת, היה רעב גדול 1947- ב

  . בנות נשואות 2ויש לי עוד , עוד ילד מהנישואים הראשונים שלו

והקשו עלינו כדי שלא , העליה הייתה קשה, התחילו לעשות עליה לארץ 1969-ב. בעלי היה קומוניסט, הגענו לארץ 1972- ב

השגנו ממישהו רוסי העתקים של . אף אחד לא עלה לארץ שנה שלמה ואסור היה לקחת שום תעודה מזהה. נעלה לארץ

אחיות בארץ שהגיעו  2לאבא שלי היו . הבן שלי עלה שנה אחרינו כי הוא היה בצבא. תעודות הזהות בכסף ששילמנו לו

  . בהתחלה

  

  חייך  בארץ

  

  

קראו לבעלי ואמרו לו לאן נרצה ללכת קרית שמונה או , אמרו לנו שנקבל דירה עוד חודשיים. 29.11.1972 -הגענו לארץ ב

. קיבלנו דירה בעפולה. יפהמח' דק 40ואז אמרו לנו נעשה לכם טובה וניתן לכם את עפולה זה רק . ו לא רצינונדימונה אבל אנח

שמיכות  4, סירים 2היה לנו . מיטות וישנו על קש 4נפשות ובבית היה  6היינו . מטר מרובע 75, קיבלנו דירה מול הדואר

  .משמיכה אחת עשיתי כרית וישנתי ראש וזנב עם בעלי. מיטות 2, סינטטיות

, הגיע מלחמת יום כיפור. עבודה במשרד הנדסה בחיפהואז מצאתי , התחלתי לנקות בתים, חיפשנו עבודה, לא היה אולפן

 24עבדתי שם . ובעלי עבד בטקסטיל בנהלל, ואז הציעו לי לעבוד בעין חרוד. ה ובמטבח'עזבתי את העבודה ועבדתי בספונג

  .ואז יצאנו לפנסיה אני ובעלי, שנים ולמדתי שם עברית בקיבוץ
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