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  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

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

  השומר הצעיר

  יאסי :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )                שם העיר או האזור ושם הארץ(

 
  ציין את שמו, ת בגטובמידה והיי

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

 בלועזית
  

  :             המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
  )טליהגרמניה ואי, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  קדמה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
  

אבי היה רדיו טכנאי . תיים עברנו לבוקרשטבגיל שנ .חוש שברומניהעיר ב ,יבינונהמעמד הבת יחידה לשני הורים מ נולדתי

בשנת . למדתי בפוקשנינו ובתיכון, היהודי פרטניטטה ציוןהיסודי  למדתי בבית ספר. תה עקרת ביתיאמי הי. חנות הייתה לוו

   במקביל לפרוץ המלחמה, 1939- אבי לצבא והוא שוחרר בגייסו את  1937

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
  
 בכך שאמר, השכן שלנו למעשה הציל אותנו. 'החולצות הירוקות'בעלי החלו הפוגרומים ביהודים בבוקרשט על ידי  1939- ב

עיר יה ולא היה לנו ממה לחיות ולהתפרנס אז ברחנו ליאחרי זמן מה לקחו את אבי לעבודות כפ. שלא גרים בבניין יהודים להם

היו שם , יה על ידי הצבא הרומני לרכבת בהמותיושני דודי נלקחו בכפ סבי. 1941בשנת  ,גם שם היה פוגרום ביהודים. יאסי

אחד  .כבר היו מתיםשבועיים הם נסעו הלוך ושוב עד שכשפתחו את הקרונות הרוב וה יבלי אוכל ושתי גברים יהודים אלף
שופכין ועינו אותה  שפכו עליה מי .כאשר לקחו את הגברים השכנים החלו להתעלל גם בסבתי. הניצולים הבודדים היה דודי

באותה התקופה היו . הוא חזר לעבוד בחנותו רר מעבודות הכפייה חזרנו לבוקרשטכשאבי שוח. בהשפלה קשות עד שמתה

לכן לפני ההפגזות היו מעדכנים אותנו והיינו עולים על משאיות ולא היו לנו מקלטים  .הפגזות קשות מאוד גם בלילה וגם ביום

  . ובורחים לשדות

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /פראנא ס
  

בתנועת היו מדברים איתנו על עליה . אני הצטרפתי לשומר הצעיר, כשהמלחמה הסתיימה החלו לצוץ בבוקרשט תנועות נוער

כרנו את מ .אך לא היה לנו כסף לכך, י הסכימויהור. עובדה שאני רוצה לעלות לפלשתינהאת ההצבתי להורי ואני , לארץ ישראל

עזבנו באופן  .1947בשנת כבר וכך אספנו סכום כסף שיספיק לשלושתנו כדי לעזוב , בעיקר פרוות וזהב ,מעט הרכוש שהיה לנו

שהו יצרנו קשר עם מי. אז אמרנו שאנחנו נוסעים לחבר בגבול עם בולגריה, אסור היה שהשכנים ידעו שאנו עוזבים .בלתי לגאלי

  .בדרך ודא שאין שומריםהתקדמנו לאט מאוד כדי לו, עברנו את הגבול בלילהו השעסק בהעברת קבוצות להונגרי

, הונגריהלעיירה קטנה בהלכנו ברגל  משם. הלומיחייויל, ירה קטנה בגבול בין טרנסילבניה להונגריהיהגענו לע פו של דברבסו

היו , שיכנו אותנו בהאנגר ענק .ה דברציןלעייר - אם לא יותר עשר אנשים - ומשם נסענו במונית קטנה מאוד, חיכינו שם בחורשה

וינט העביר אותנו לבודפשט 'אחר כך הג. היינו שם בערך חודשו דים מרומניה הונגריה וטרנסילבניהשם מאות פליטים יהו

מבודפשט היינו צריכים . וינט הפך את המבנה למעין אכסניה'שיכנו אותנו בבניין שפעם היה בית חולים לחולי נפש והג. ברכבת
ברנו את הגבול בעזרת ע. אך היינו צריכים להיזהר מכיוון שנדרשנו לעבור דרך אזור שהיה בשליטה רוסית, לעבור לאוסטריה

כך . היינו צריכים למכור את מעט הרכוש שנשאר לנו כדי לקנות עם הכסף סיגריות ואיתם לשחד את משמר הגבול, משאיות

 - לשני אני ומשפחתי נשלחנוו, פצלגסהוארצברגר האחד, וינט שיכן אותנו בשני בתי ספר'שם הג, הגענו לוין שבאוסטריה
היינו שם כמה . איש 4,000-היו שם כ. אבי התנדב ועבד בעבודות חשמל. וישנו באולמות ענקיים קיבלנו חיסונים שם לארצברגר

שחי  לאימי היה דוד, רצינו להתקדם לכיוון איטליה. וינט'לא רצינו לחכות לג, חודשים ובאביב כבר רצינו להתקדם לארץ ישראל

  .אותנו קחישי נהג של רכבת מפוארתאיתם שיחדנו ו דולר 10בצרפת והוא שלח לנו 
לאחר זמן מה התארגנה קבוצה . שם הסוכנות העבירה אותנו לקמפינג שנקרא פוך בעירה כפרית בטירול, הגענו לזלצבורג

הסוכנות שיחדה את שומרי הגבול והתחלנו ללכת בהרים בשבילים צרים . גדולה של יהודים כדי לעבור את הגבול לכיוון איטליה

, אבי וגברים רבים חזרו ברגל לאוסטריה. יוחזרו לאוסטריה 42מתחת לגיל ששכל הגברים אך נתפסנו והוחלט , ומושלגים

  .שבוע עד שהגברים חזרועבר . את הנשים והילדים שיכנו באסם גדול באיטליה. בתנאים קשים מאוד בהרים ובשלג

גרנו כולם ביחד וארגנו לנו חוגים  .העיר נמל באיטלי, נובה'משם עברנו לג, עיר יפה מאוד ,עברנו לקיארי ומורנו 1948בתחילת 

לשם הגיעו ישראלים , רגן את הנוער במקום ליד טורינו שנקרא אבלינהאוינט 'הג. אני למדתי שם תפירה, רופעילויות לנוע

את  וינט'נובה בוילה של הג'חגגנו בג 1948במאי . הם הכניסו בנו ישראליות וציונות .ע"גדנ מעיןצברים שהדריכו אותנו ועשו לנו 

ואבי עבד במפעל  גרנו במין מלון, עליה לארץ ישראלנו כדי להתקרב לאעברנו למיל 1948ביולי . ההכרזה על הקמת המדינה

עברנו דרך מרסיי כדי ושטנו במשך שבעה ימים , עלינו על האוניה קדמהונובה 'חזרנו לג 1948באוגוסט . לוזו'לרדיו שנקרא ג

  . בדרך עצרנו גם בכרתים .ראל כדי להילחםלאסוף משם צברים שרצו לחזור לארץ יש

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  
 אגרובאנג באזור חדרה וגבעת אולגהנשלחנו למחנה העולים . 14יתי בת יהאני , הגענו לנמל חיפה 20.8.1948תאריך ב

נון בבית אני עבדתי בהתחלה במז. י ואני התחלנו לעבודיהור, לאחר כמה ימים עברנו לחיפה. לראשונה קיבלנו אוהל לבדו

יה יאחר כך עברתי לעבוד במפעל של יציקת חיבורים לצנרת והשקיה באזור התעשו, הממשלה שם חילקתי תה וקפה לפקידים



 

שהיא ועוד כמה צעירים , נחל ראובן, הכרתי בחורה צעירה שהזמינה אותי לבוא לבלות בישוב, אחרי זמן מה. של קריית חיים

מאוד אהבתי את המקום והחלטתי להישאר , עלינו על טרקטור קטן ונסענו עד פלמחים נסעתי איתה לראשון לציון שם. מקימים

  .ח כסף היינו עובדים בעבודות חוץכדי להרווי. שם

אמרו לנו מהסוכנות שהם לא יתמכו בנו ועלינו לעבור  1950באפריל . התחתנו 10.3.1950-בישוב הכרתי את בעלי דוד וב

הורי לא אהבו את זה  .נולדה ביתנו הבכורה 1951 בליל הסדר באפריל. יד קיבוץ המעפילהעבירו אותנו לישוב קקון ל. מקום

תנאים קשים מאוד בלי חיינו ב .מהפד איוניםמכיוון שכאשר הם היו באים לבקר הם היו שומעים יריות , שאנחנו גרים במושב

, פעל רצפות במפרץ חיפהבהתחלה דוד עבד במ .ועברנו לגור בבלוק יחד עם הורי באוקטובר חזרנו לחיפה לכןו ,חשמל או מים

או , חשמלבלי  ,יהייה עברנו לגור בחצי צריף בעין שרה בנהריכשנכנסתי להריון בפעם השנ. התגייס למשטרהלאחר מכן 
  .יהיי התגרשו ואבי עבר לגור איתנו בנהרילאחר זמן מה הור. תת תנאיםממש , כבישים עם עכברים

יתה תחבורה ציבורית הוא היה יבשבתות וחגים כשלא הו. ו עברנו לגור קרוב למקום עבודתוואנחנ, דוד שירת במשטרת עכו

אני . עכומרכז עברנו לשכונת רסקו ב 1954ובסוף  המעשה הלך ונהיה קשה. היה נוסע לשם באופניים אףהולך לשם ברגל ו

 1961בשנת . עד לידת הבת השלישית שנים 6עבדתי כך במשך , עבדתי בתור מטפלת בגן ילדים אך עם הזמן הפכתי לגננת

למדו  יבנותי. י התחתנויעד ששלושת בנות שנה 18החזקתי את המקום במשך . פהעברנו למרכז העיר ושם פתחתי את גנון יוס

  . נינים 8נכדים ו 8כיום יש לי . בעכו והיו בצופים
אך עדיף שואה באתם לא אשמים . יעה רבהשארו בארץ וישמרו על המדינה הזו שהקמנו בזיהמסר שלי לדורות הבאים הוא שי

, וחשוב מאוד להיות מרוצים ממה שיש ב שעם ישראל ילמד לפרגן אחד לשניחשו. את העבר כדי שלא יחזור על עצמושתזכרו 

  . עם ישראל חי וקיים. אף פעם כאןלהתפלל לשקט ובריאות כי שלום לא יהיה 
  

  .הסיפור מתמצת את הרגעים היותר טוביםמפאת חוסר מקום , הסיפור המלא קשה ומורכב יותר
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