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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

גרתי עם משפחתי  10כשהייתי בת . הארי ופאולה, אן'ז: צעירה בין אחייאני הכי . אבל בבית כולם קראו לי מילי, שמי אמיליה

בבית דיברנו רק רומנית ובבית הספר למדנו . בשכונה נחמדה בבוקרשט ברחוב הראשי איפה שעברה הרכבת החשמלית

בית כנסת ברחוב קטן  ,ס יהודי"בי, היו הרבה חנויות. רוב האנשים שגרו בשכונה היו יוונים ויהודים. עברית וצרפתית, גרמנית

ס היסודי היה בחצר בית "ביה. מא ניהל והביא לשם יהודים שלא היה להם מה לאכוליובית תמחוי שלקראת המלחמה דודי מצד א

  .    אבל לא כל כך אהבתי את הלימודים כי המורות היו זקנות, הכנסת הגדול והיפה

 20הייתה לנו עוזרת בת . שם מכרו כל מיני דברים" סדקית"הבית שלנו היה ארוך כמו אוטובוס ובצמוד אליו הייתה להוריי חנות 

היא הייתה נוהגת לבשל לנו מאכלים ים תיכוניים . מנקה ודואגת לנו, והיא הייתה מבשלת, שהגיעה מטרנסילבניה ושמה הלנה

בבית הייתה לנו חצר סגורה ששיחקנו בה ואסור היה לנו לצאת . לי גפן עם בשר טחוןממולאים וע, מרק שעועית ובשר: כגון

רניקה שכיום היא 'פיפי וסילביה ובמיוחד עם שכנתי צ, הייתי משחקת עם חברותיי פינה. החוצה כי הכביש הראשי היה סואן וצר

ס "רניקה למדנו יחד בגן ובביה'כולנו חוץ מצ). ושנהש(סילבי ופיפי , רניקה'עם צ) לא הדוק(עד היום אני בקשר . רופאה בבלינסון

היינו . שיתפו אותנו יחד איתם 15- ואחותי פאולה בת ה 17-היינו משחקות משחקים יפים שאחי הארי בן ה. ועלינו לארץ ביחד

ים והיינו עושים פ מכל מיני ספר"אחיי לימדו אותנו שירים בע. לוקחים סדין גדול ושמים אותו בתור מסך גדול בחצר הצרה שלנו

היינו קוראים לכל מיני ילדים וגבינו דמי כניסה להצגה ולאחר שסיימנו הארי . 'כיפה אדומה'הצגות של סיפורי ילדים מוכרים כמו 

  . היה קונה שקית מלאה ממתקים ומחלק אותם לכל מי שנשאר

. תי להצטרף אף פעם לא הרשו לי אז בכיתיצ מחוץ לבית וכשאני רצי"רבו לטייל אחהת אחיי היו ביחסים מאוד טובים והשלוש

, היינו בקשר טוב עם דודותיי מצד אבי.גליים שלהם והיו יוצאים בלעדייבכיתי כל כך הרבה עד שהיו מצליחים להרדים אותי על הר

הוא נסע . ןלאמי היה רק אח אחד לו קראו ברטהולד והוא היה למד. והיינו הולכים הרבה ברגל כדי להגיע לביתן הסופי וקרוליינ

היא התגיירה והם התחתנו והביאו לעולם שני , ללמוד באוניברסיטה בברלין ושם פגש את בת זוגתו הגויה והם באו יחד לרומניה

מצבו הכלכלי של ברטהולד . היינו מבלים הרבה אצלם בבית ושיחקתי הרבה עם אדי אשר היה בן גילי. תאה ואדי וינפלד, ילדים

האחד בבוקרשט , הוא ניהל בית חרושת לגלוקוזה ומאוחר יותר בנה שני בתי חרושת נוספים. משלנוומשפחתו היה טוב בהרבה 

ובזמן המלחמה הוא הפך , הוא קנה לנו פסנתר עליו הארי למד לנגן באופן עצמאי, מא שלייברטהולד עזר הרבה לא. והשני בסיביו

  . להיות האפוטרופוס שלנו

למרות , אהבנו דווקא את החגים של הנוצרים כי הם היו יותר שמחים. את החגים היהודים היינו מאוד חילוניים ולא ממש חגגנו

אחיי היו הולכים עם הלנה לברך מדלת לדלת לכבוד חג המולד והם היו שרים שירים נוצרים דתיים . שלא חגגנו אותם בבית

הוריי לא רצו להבליט את . השלג ואת הקניותאת , את הרחובות היפים והמוארים, מאוד אהבנו את אווירת חג המולד. ברומנית

. הם לא שמו שלט לחנות שלהם כי חששו שיזהו שזאת חנות של יהודים והעדיפו להשאיר זאת ככה. העובדה שאנחנו יהודים

החששות הללו נבעו משום שעוד לפני המלחמה הרגשנו אנטישמיות קלה מכל מיני אנשים שהיו מצביעים עלינו ועל יהודים 

החצר שלנו גבלה עם החצר . השכן המבוגר שלנו שאהב לשתות היה מאותם האנשים הללו". הנה היהודי הזה"ואומרים אחרים 

אך הוא חשב שאם אנחנו לא רואים , כך שאי אפשר היה לראות כל כך אחד את השני' מ 25שלו באמצעות גדר של גפנים באורך 

אתם רואים מה היהודים "תו מדבר בגנאי היהודים כשהיה אומר כמובן ששמענו או. אותו אז אנחנו גם לא שומעים אותו

אנחנו , למרות כל הנאמר. היו ביחסים מאוד טובים איתנו, אשתו ובתו, הנשים שבמשפחה, לעומתו".  ?המלוכלכים האלה עושים

היהודים דיברו , מהשנים לפני המלח 2-3-כ. הרגשנו יהודים ולא באמת היה אכפת לנו אם היו אומרים עלינו שאנחנו יהודים

   .    ביידיש ואמרו שהגרמנים רוצים לכבוש את רומניה
                                                                                                                                        

  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

  



 

ניסתה לתפוס את השלטון , שליט רומניה, תנועת הלגיונרים האנטישמיים שהייתה שותפה לשלטון עם אנטונסקו 1941בשנת 

בין היתר משום , המרד של אותה תנועה הסתיים ללא הצלחה משום שאנטונסקו הצליח לדכא את המרד שלהם. ולהדיח אותו

ס "היהודים נזרקו מבתיה. ומצבם הורע בוקרשט יהודיאכזרי במיוחד ב פוגרום תוך כדי כך נערך. ששיתף פעולה עם היטלר

הרבה חוליגנים , כשהתחילה תנועת הלגיונרים במרד. סגרו להם את החנויות ושלחו אותם לעבודות פרך, וממקומות העבודה

אותם חוליגנים תפסו דוד רחוק מהמשפחה שלי ותלו אותו בבית . שברו בתים ובזזו אותם והרגו יהודים, התלבשו בלבושם

  .  פה שתולים את הפרות וגנבו את רכושומטבחיים אי

שנים ביקשה מאמי  12העוזרת שעבדה אצלנו , הלנה. בחצות של לילה אחד חורפי התחיל הבלגן של הלגיונרים בשכונה שלנו

בזמן שאנחנו , דקות לאחר מכן 5. אמי הסכימה שתצא לבדה אבל בלי הארי. לצאת החוצה עם אחי הארי כדי לראות מה קורה

אחיי ואני מיד לקחנו את השמיכות וברחנו יחפים לסוף החצר . שמענו ששוברים את התריסים של החנות שלנו, מיטותהיינו ב

אשתו של הזקן שאוהב לשתות אבל לא , יהיאמי הלכה לשכנה הנוצר. אן והארי בנו'וטיפסנו על עץ הדובדבן אל הבית מעץ שז

אה מכך הוא קיבל מכות רצח מהחוליגנים ולמחרת נכנס לבית חולים יהודי כתוצ. אוהב יהודים ואילו אבי לא הסכים לצאת מהבית

  .  רק אחרי המלחמה אמי שחררה אותו משם. לתקופה ממושכת משום שקיבל שבץ מוחי

 2כשהבן הגיע לרחוב הוא ירה באוויר . מא ולבנה שהיה קפטן בתנועת הלגיונריםיחנות של כלי כתיבה לידינו הייתה שייכת לא

הקפטן לא רצה שמעשים אלו יפגעו , י החוליגנים ולא היה מתוכנן"הבלגן שקרה בשכונה בוצע ע. ירש את כולם הביתהיריות וג

אבל אני מאמינה שהוא בעיקר רצה להגן על . שכן היינו ביחסים מאוד טובים איתם, בשם של התנועה שלו וגם לא במשפחה שלי

כעבור כמה שעות חזר . שאם הבלגן הזה היה מתוכנן הוא היה יודע מזההוא היה קצין גבוה בתנועה והוא אמר . שם התנועה

רק . מה שהיה מאוד חשוד באותו הלילה הוא שבהתחלה שמענו בלגן וכעבור זמן מה הוא נפסק. השקט ואנחנו חזרנו הביתה

נה היא זו שהלשינה באותו הלילה הל. הבלגן חזר אלינו, אחרי שהלנה יצאה מהבית בטענה שהיא רוצה לראות מה קורה בחוץ

  . שאנחנו יהודים

הלנה ביקשה מאמי ללכת לחברתה שעובדת אצל קצין רומני כדי לראות מה , הבית נראה כמו אחרי הפצצה, בבוקר שלמחרת

אך אמי לא , והיא אמרה שזה רק לשעה" ? איך את משאירה אותי ככה עם הבית מבולגן והילדים"אמי שאלה אותה . קרה

. הארי עלה בסולם לחדרה של הלנה שהיה בנוי בתוך בוידם, קר בזמן שהלנה עזרה לאמי לסדר את הבלגןבאותו הבו. הסכימה

וגם את ) מא שלה כשהתחתנהיכלי מיטה יקרים מסאטן שקיבלה מא(מא שלי יהוא מצא בחדרה שני סלים עם כל הנדוניה של א

אשר היו עטופים בבד ) 'מטבעות נפוליאון מזהב וכו, מזהבשעון יד , תליון של שעון מזהב(מא שלי ושל אמה יכל התכשיטים של א

על אף גילוי . ל בחזרהוהיא החביאה את כל התכשיטים בארובה והארי לקח את הכ. קטיפה שחתכה מהוילון על מנת שלא יצלצלו

" ? עושה מה את"כשהארי ירד מחדרה של הלנה הוא שאל אותה . אמי ריחמה על הלנה ולא רצתה לפנות למשטרה, מרעיש זה

הוא הבין מתגובתה המבוהלת שהיא " ? עשית פיפי? מה"הוא שאל אותה בחזרה " ? מה עשיתי"והיא נבהלה מאוד ושאלה 

 . אשמה
פאולה למדה פסנתר אצל מורה יווני בשם . אני הלכתי לגן ופאולה הלכה לשיעור פסנתר. אותו היום התנהל באופן שגרתי למדי

חצי שעה אחרי . בחדר ישב גבר נוסף ששאל אותה היכן היא גרה. רה לו מה קרה לנו בליל אמשמוטפיאן ובאותו שיעור היא סיפ

הם שאלו אם הלנה גרה כאן והיכן היא . כנראה זה היה מהמשטרה החוקרת. שחזרה הביתה מהשיעור הייתה דפיקה בדלת

לאחר אותו לילה . ותה לבית הסוהרשמענו שתי סטירות והם לקחו אותה למשטרה והכניסו א, הם עלו מעלה לחדרה. נמצאת

  .תקופה של שקט לפני הסערה. 1943והתקרית עם הלנה המשכנו לחיות בשגרתנו עד שנת 

הם רצו לפגוע בקווי הרכבת כדי שהגרמנים . הבריטים והאמריקאיים הפציצו את בוקרשט ללא הרף למשך קיץ שלם 1943בשנת 

וניות ברחו מהעיר ואנחנו ברחנו למקלטים של הקולנוע השכונתי בכל פעם ששמענו מידי יום שיירות של מכ. לא יוכלו להיכנס לעיר

אן היה במחנה עבודה 'ז, הארי היה במחנה עבודה בעיר גיישט ואם אני זוכרת נכון, שני אחיי נלקחו לעבודות פרך. הפצצות

אן שהיה כבר נשוי וכבר לא גר 'זהארי היה חוזר פעם בשבועיים הביתה ואילו . בבוקרשט ואשתו עבדה במשרד ללא תשלום

מישהו אמר לנו שיש לו מכרים בעיירה קטנה בשם . ההפצצות לא פסקו והגרמנים נכנסו לרומניה. היה חוזר לאשתו, בבית

ואנוכי , הארי שברח ממחנה העבודה, אמי, פאולה. הוא נתן לנו את הכתובת והחלטנו לברוח לשם, שטפנשט שבמחוז בוטושאן

, אחרי שהתחתן אן שהתרחק מאיתנו'ז. רנו בשטפנשט בבית רעוע בלי רצפה ובלי מקלחת למשך כשנתייםברחנו ברכבת וג

היא עבדה שם במשק בית . אמי מכרה את כל התכשיטים שלה ומהכסף הזה התקיימנו. שתו וההורים שלהנשאר בבוקרשט עם א

בתור לחם ) דייסה מקמח תירס(נהגנו לאכול ממליגה ביצים וחלב היינו מקבלים מהחקלאיים ו. ואנחנו היינו מסתובבים בשדות

היה לנו פרימוס . קפאנו מקור והיינו ישנים עם הבגדים. בחורף היה קשה במיוחד. א שגנבנו מהשדות"בתוספת חלב או תפו

טובים כנראה שהיה לנו הרבה מזל והיו אנשים . אבל היה קשה להשיג את הדלק לפרימוס. שחימם אותנו קצת ואיתו גם בישלנו

היא לא סיפרה לנו במה היא . חתיכת חזיר או לחם, היא הייתה נוסעת לעבוד בבוטושאן ותמיד חוזרת עם עוף. מאישעזרו לא



 

דודי ברטהולד נפרד מאשתו באופן פיקטיבי והעביר לה , בתחילת המלחמה. עובדת כי התביישה לספר שהיא עובדת במשק בית

באותה תקופה שאנחנו גרנו בשטפנשט ברטהולד נשאר בבוקרשט . שנגמרה המלחמהאת כל רכושו וכך עזר לנו כמה שנים עד 

  . השם שלו היה גרמני כך שאף אחד לא חשד. הוא עבד עם גרמנים ואף אחד לא ידע שהוא יהודי. ושמר לנו על הבית

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, המלחמהחייך אחרי , השחרור וחזרתך הביתה(

  

אך הרוסים נכנסו , הבריטים והאמריקאיים הפסיקו עם ההפצצות. נגמרה המלחמה וחזרנו הביתה לבוקרשט 1945בשנת 

גנבו שעונים מהיד , באותו החורף אותם רוסים שנכנסו לרומניה אנסו בחורות. והתחילו לגרש את הגרמנים שנותרו בבוקרשט

כל הבלגן . הם לא התנהגו יותר טוב מהם, ם נלחמו נגד הגרמניםלמרות שה. וחתכו אצבעות של אנשים עם התכשיטים שלהם

הם הלכו אחרי שניקו את כל הגרמנים מהסביבה ולאחר שכבשו . הם לא נכנסו לבתים של אנשים, הזה התרחש ברחובות

  . מקומות ברומניה

בית החולים והוא ישב בבית היא החזירה את אבי מ. כשחזרנו לבוקרשט אמי למדה לגזור כותנות לגברים ועבדה בבית חרושת

באותה תקופה התנועות הציוניסטיות . וחזרתי ללמוד בבית הספר 13חזרנו לגמרי לשגרתנו ואני הייתי כבר בת . ולא עשה כלום

. כל פעם אני וחברותיי החלפנו לתנועה אחרת. לדרור ולגורדוניה, הצטרפתי לתנועת השומר הצעיר. התחילו לפעול באופן חופשי

בתנועות . ילדים עם מדריך והמדריך הראשי מכל תנועה היה ישראלי שדבר רומנית 5מהתנועות היינו בקבוצה של בכל אחת 

איפה שהיה יותר . טיולים ומחנאות, משחקים, הציוניסטיות ניסו להכניס לנו לראש מה זו מפלגה ומהי מטרתה באמצעות ספורט

הם רצו למשוך אותנו ולשכנע אותנו . משמעות של התנועות הללורק כשהגעתי ארצה הבנתי באמת את ה. נחמד לשמה הלכנו

אני מאוד התלהבתי מהרעיון כי אני מאוד אוהבת . לעלות ארצה למרות שבאותה תקופה הקומוניסטים אסרו לצאת מהמדינה

ני לא עושה אני זוכרת שבאותה תקופה כל הזמן רבתי עם דודי על כך שא. להחליף מקומות וזה סקרן אותי לעלות לפלסטינה

אחי . זה היה מאוד מביך. סטירות אחרי ששאל אם הכנתי שיעורים 2שיעורים ויום אחד הוא הופיע בתנועה וליד כולם סטר לי 

לא היו להם ילדים . אן היה עדיין עם אשתו אחרי שחזרו ממחנה העבודה שם הוא עבד בפרך והיא עבדה במשרד ללא תשלום'ז

כשחזרנו משטפנשט . הם שמרו מעט מאוד על קשר איתנו. משום שרק אז נתנו להם לצאת 1952והם נשארו ברומניה עד שנת 

הוא היה בתנועת השומר הצעיר ואף אחד . דודי הכריח את הארי ללמוד טכנאות שיניים והוא אכן למד ועבד בזה מחוץ לבוקרשט

  .מאיתנו לא ידע מזה

בצהריים של אותו היום . בלילה שנסענו אף אחד לא ידע מזה. רותייעליתי ארצה עם התנועה גורדוניה יחד עם חב 1947בדצמבר 

יצאנו ברכבת לבורגס שבבולגריה אני וחברותיי פיפי . באו והודיעו לנו שהלילה נוסעים ושבחצות נחכה בבית הכנסת ומשם נצא

פאן יורק ופאן : ל שתי אוניותילדים מכל התנועות ברומניה ע 8,000מבורגס עלינו עם עוד . ושושנה ועוד חברות חדשות שהכרתי

היא ליוותה אותי לבית הכנסת וכשנפרדנו . אמי ידעה על נסיעתי רק באותו היום וכשסיפרתי לה היא התחילה לבכות. קרסנט

כשהגענו עם האונייה לפלסטינה האנגלים לא נתנו לנו להיכנס ונאלצנו . הבטחתי לה שאביא אותה גם לארץ ושאנחנו נתראה שוב

. באונייה הרגשתי לא טוב והתחלתי להקיא כשמישהו תפס לי את הראש ושאל אותי לשמי ועניתי מרים ביטנר. יסיןלשוט לקפר

באונייה . התחבקנו והתרגשנו מאוד!"  הוא פה למעלה"והוא אמר לי . הוא שאל אותי אם יש לי אח שקוראים לו הארי ועניתי שכן

הארי היה . קיץ וחורף -כשהגענו לקפריסין חילקו אותנו לשני מחנות. ת פיפילנו לצאת רק בשביל לעשווהיינו כמו סרדינים ויכ

אחרי יומיים פגשתי את חבר של הארי והוא אמר לי שהאוהל של הארי נמצא מאחורי האוהל שלי . בקבוצה שונה ואנחנו התפצלנו

אמרו לנו שהילדים נוסעים . ים הישראלייםהיינו שמה חודשיים ועשינו כל מיני פעילויות ספורטיביות עם המדריכ. ולא ידעתי זאת

  .והמבוגרים נשארים וכך שוב הארי ואני נפרדנו ואמרנו שנתראה בישראל

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

 ):הבאים
  

קיבלו אותנו מאוד לא יפה בתור עולים חדשים שסבלו . ובכיתי המון' כשעליתי ארצה הגעתי ישר מהאונייה לקיבוץ דגניה ב

עבדתי בקטיף בננות כי לא ידעתי את השפה וזו הייתה העבודה .צחקו עלינו שאנחנו לא יודעים לדבר יידיש ועברית. במלחמה

הבניין , בזמן המלחמה. שלושה אחריי- הוא הגיע כחודשיים. עדיין היה בקפריסיןבזמן מלחמת השחרור אחי  1948בפברואר . שם



 

, נכנס לקיבוץ טנק שהתחיל להפציץ אותנו ורק באותו הרגע התחילו לפנות אותנו ברגל. שלנו בדגניה היה הכי ישן וקרוב לשער

של הקיבוץ שדאג לנו אבל לא אהבתי אותו כי המדריך הזקן . בעוד שאת הילדים של הקיבוצניקים פינו יום קודם לכן באוטובוסים

  .תודה לאל אף אחד לא נפגע. לקח אותנו ברגל לקבוצת כנרת והמטוסים בדרך הפציצו אותנו, הוא לא אהב את העולים החדשים

לי מא שיכתבתי לא. שמה החלטתי לחפש את אחי. מאוחר יותר חילקו אותנו לקיבוצים ואני הגעתי לקיבוץ עיינות על יד עפולה

מא יבאותו היום שקיבלתי את המכתב מא. והיא כתבה לו היכן אני נמצאת והיא כתבה לי בחזרה שהארי נמצא בקיבוץ עין השופט

בקרבת הקיבוץ לא רחוק מחדרה ראיתי את הארי . לקחתי טרמפ עם משאית ריקה וישבתי מאחורה ונסענו לעין השופט, שלי

הוא לא היה בטוח שזו אני אז הוא המשיך לנסוע לקיבוץ עיינות לחפש . י לו בחזרהואני קראת!"  מילי! מילי"קורא לי ממשאית 

זה היה מרגש מאוד לראות אותו בכזו הפתעה ולגלות שבאותו היום שנינו נסענו לחפש . אותי ואני המשכתי לקיבוץ עין השופט

הוא דיבר עם המדריכה וביקש . ו ארוכותכשהגעתי לעין השופט חיכיתי להארי שיחזור וכשהוא הגיע התחבקנ. אחד את השנייה

מאותו היום לא חזרתי לגורדוניה והצטרפתי לשומר . שאשאר והיא הסכימה עד שתמצא לי קיבוץ עם תנועה שמתאימה לגילי

אחרי שהחלמתי מהמוגלה שהיה לי מכל הברחשים שהציקו לי בזמן . חודשים מצאו לי מקום בקיבוץ חצור 3-לאחר כ. הצעיר

מאוד נהניתי בחצור כי הייתה שם חברה טובה וכל הזמן היינו . שנתיים-עברתי לשם למשך שנה, ודה חקלאיתשעבדתי בעב

ו "הארי עבר לביל. ישנו באוהלים והיו מקלחות בחוץ עם מים קרים והבנים היו מנסים להציץ לבנות. צוחקים ונהנים לבלות יחד

יתו וכעבור מספר שנים עברנו לקיבוץ ברקאי אותו בנינו ויישבנו עם שם היה קיבוץ גת שמתפרנס משימורים ועברתי לגור שם א

  .חברי תנועת השומר הצעיר

' לא הסתדרתי שם עם המפקדת גב. התגייסתי לצבא בחיפה ומשם העבירו אותי לתל השומר לבית ספר לאחיות 18כשהייתי בת 

היה שם תימני . אני הייתי בפנימית וסבלתי מאוד. חודשים בכל מחלקה 3כל חיילת הייתה צריכה לעבור התמחות של . זגגית

אך האחות הראשית , חודשים ביקשתי לעבור למחלקה אחרת 3אחרי . שכל הזמן הקיא והייתי צריכה לנקות אותו וממש נגעלתי

הייתה חודשים ועדיין לא מעבירים אותי מחלקה היא  3זגגית וסיפרתי לה שחלפו כבר ' כשפניתי לגב. לא הסכימה להעביר אותי

וליס ושם נהניתי 'ח שדה בג"העבירו אותי לבי. וכך קרה. קשה מאוד ואמר שאם לא אחזור למחלקה הפנימית יעבירו אותי מפה

  . מאוד למרות שהענישו אותי ולא קיבלתי תעודה של אחות מוסמכת

אחרי חודשיים של היכרות  ,1950התחתנו בשנת . וליס הכרתי את בעלי שהיה מפקד המרפאה המרכזית של כל איזור הדרום'בג

הוא נסע באוניות . הוא היה לבד בארץ משום שהוריו מתו באושוויץ והוא הגיע בגפו ארצה. 29והוא בן  19כשאני הייתי בת 

ן "הוא היה רס.ושירת בצבא האנגלי 1945הוא עלה לארץ בשנת . ורכבות מגרמניה לדנמרק ומשם לרוסיה ולטורקיה ואז לישראל

הוריי עלו לישראל וגרו על ידינו בגדרה ובאותה השנה ילדתי את בתי  1952בשנת . פה ששלחו אותו שם גרנוחובש ארצי ולאי

אחותי פאולה עלתה לארץ והתיישבה  1955בשנת . כעבור שנה עברנו לבאר שבע ושם ילדתי את בני יעקב, הבכורה חדווה

אחרי שגרנו בבאר שבע העבירו אותנו . לון עם אשתו והוריהאן עלה לארץ והתיישב בחו'אחי ז 1960בגדרה על יד הוריי ובשנת 

שכונה של בתים דו משפחתיים שנחשבה . וליס אז גרנו באשקלון בשכונת אפרידר שהוקמה ביוזמת יהדות דרום אפריקה'שוב לג

. ד הרבה שניםכ העבירו את בעלי לתל השומר ושם הוא עב"אח. מאוד אהבתי לגור שם. למקום מגורים בעל איכות חיים גבוהה

הייתי . עבדתי בסוכנות היהודית לעולים חדשים, בנוסף. י"באשקלון עבדתי במועצת הפועלים בתור מנהלת עלייה מטעם מפא

. צ וכך עד שהילדים גדלו הייתי איתם כל הזמן"הייתי עובדת בשעות אחה. מקבלת את העולים ומכניסה אותם לבתים באשקלון

ס אז "אני לא הסתדרתי עם השפה והילדים לא הסתדרו בביה. שנים לא ברציפות 15למשך עברנו לגרמניה  38כשהייתי בת 

אני עבדתי באותה תקופה בספריה של . כעבור שנתיים בני נסע אחרי הצבא ללמוד בגרמניה ובעלי הצטרף אליו. חזרנו ארצה

שלה ואחרי כמה שנים חזרתי שוב ארצה וכולם אבל אחרי כמה חודשים נסעתי יחד עם בתי והילדים . מכון ויצמן ולא רציתי לעזוב

ב "מאוחר יותר הוא גם נסע לארה. אחרי שנה בתי חזרה עם הילדים ואילו הבן נשאר ללמוד ולעבוד בגרמניה. נשארו בגרמניה

  . ל של מלון באילת"אך כיום הוא גר בארץ ועובד כמנכ, שנה 20ללמוד מלונאות וגר שם במשך 
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