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  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     בקאו :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Bacau 

  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(

  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

קפריסין :  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

   1949 – 1948מ

  

  :עליה שנת

1949 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

   "יורק –פאן "אוניית 

  



 

  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                                                                                                                                         

ומי שרצה ללכת לתיכון , היו ארבע שנים של בית ספר עממי. הייתי בבית ספר רומני .שהייתי קטןאבי נפטר כ, היינו שני אחים

והבחינה הייתה לפני תחילת  - המורה שהכין אותי חשב שהבחינה בסתיו, את הבחינה פספסתיאני . היה צריך לעשות מבחן

על התנהגות לא . על השרוול היה מספר תלמיד ,בבית הספר היינו במדים אחידים .נאלצתי לעשות כיתה חמישית. הלימודים

בתחילת המלחמה  .גם אחרי הלימודים נאלצנו ללכת במדים. גם אם באותו יום היה מבחן, טובה החזירו הביתה בלי להתחשב

  .זרקו אותי מבית הספר

  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

אבל היהודים הוצאו מארגון הזקיף ולא יכלו ללבוש את , אמרו להגיע להרשמה לתיכון. וחכמתנתנו הוראה מאוד מת 1939בשנת 

אחר כך לא הייתה אפשרות . שם למדתי שנתיים, פתחו תיכון יהודי .ל להירשם ללימודיםולא יכ, מי שלא היו לו מדים. המדים

נאסר עלינו . בערב עד שבע בבוקר למחרתהתחיל עוצר בין השעות שש  1940בשנת  .עקב המצב הקשה, לשלם שכר לימוד

אבל הסוחרים הגיעו במילא רק בעשר . שלא נקנה הרבה דברים ואז לא יישאר לנוצרים, להגיע לשוק עד השעה עשר בבוקר

  .לחם עגול לא ניתן היה להשיגאבל , לחם ארוך היה בשביל הנוצרים ולחם עגול בשביל היהודים. כי שילמנו הרבה כסף, בבוקר

מי שלא עמד . מ"ס 6הדרישה הייתה שאורך כל צלע במגן דוד יהיה . ן עם הטלאי הצהוב לא החזיק מעמד הרבה זמןהעניי

  .תפסו רבנים מהזקן והרביצו להם. הרביצו לו - בדרישה הזו

  

כדי , בלילהמא אפתה לחם יא". שיהיה במה להאכיל את הילדים"הייתה אישה מבוגרת שהחביאה קמח חיטה במעיל והביאה לנו 

המצרכים . היה לו משרת שקנה מצרכים במכולת. הייתה שכנה אחרת שבעלה היה קצין בצבא. שלא יריחו את הלחם מבחוץ

- פעם הלכתי ברחוב ב .שלא ניתן היה להשיג, היא הביאה לנו גם שמן. היא מכרה לנו במחיר מופחת - שהיא לא הייתה צריכה

. הנער שאל האם הוריי גרמנים ואמרתי לו שכן. שמי בגרמנית - אמרתי לו קרול פולבר. עצר אותי נער ושאל אותי לשמי. 18:10

  .למזלי השם נשמע גרמני והנער עזב אותי

  

, היה לנו בית עם שלושה חדרים ומטבח גדול. שעות 48שעות או  24קיבלנו מכתב שעלינו לפנות את הבית תוך  1942בשנת 

שמנו את . ואצלם זה עלה הון תועפות, אפשר היה לשכור את הדירה רק אצל נוצרים .נאלצנו לפנות את הבית ולשכור איזו דירה

שכרנו דירת שני חדרים . טבחכיסאות וכלי מ, שולחן, נשארנו עם מיטה. עד שמכרנו כמעט את הכול, הדברים בבית הכנסת 

. החלפנו שלוש דירות 1944עד שנת  .ואז רצו להעלות את שכר הדירה והתחלנו לחפש דירה אחרת, במשך כחצי שנה

הגשנו בקשה למנהל המחוז כדי לחזור . היו קצת קרבות אבל העיקר שהשתחררנו. הגיעו הרוסים ושיחררו אותנו 23.8.1944ב

הגענו לדירה והסתבר שגרו שם . בתנאי שהיא ריקה -הופנינו למשטרה וקיבלנו אישור לחזור לדירה. לדירה המקורית שלנו

  .אז הגיע רב סמל יהודי רוסי לדירה ונשאר חודשיים. והם ביקשו שבועיים להתפנות, האישורהראינו להם את  .יהודים

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  .אבל הצעירים נאלצו לעבור הכשרה, הייתה בעיהלמבוגרים לא . אחרי המלחמה התחילה מגמת עליה לארץ

אחרי זה התארגן סניף . כך היה במשך חודש. שירים וריקודים, היו שיחות וסיפורים על ארץ ישראל, התקבצנו בסניף ההכשרה

סתיו היינו שם מהאביב עד . הדריכו אותנו איך לעבד את האדמה. עברתי לחווה שהייתה שייכת לנוצרי. הכשרה בתמיכת החלוץ

1947.  

כשגדלו . שנוכל להכין ממליגה, היה מישהו שחילק לחם מקמח תירס לכל סניפי ההכשרה. סבלנו מרעב, בהכשרה היה קשה

  .בערבים היו הרצאות ושירים. היה קל יותר, היבולים



 

 .א הייתה קשהששם העבודה ל, עברנו לסניף  אחר.ואז החלטנו ללכת להכשרה, פגשתי את אשתי סילביה לפני שהגעתי לסניף

בין קיבלנו דף נייר שליווה אותנו עד הגבול . ואז קראו לנו לגשת למשטרה ולוותר על האזרחות הרומנית, היינו שם כחודשיים

הקצין פתח את הלחם לבדוק שלא . נקניק ועוד אוכל שהביאו לנו, היה לנו לחם. עמד שם קצין שבדק אותנו. רומניה לבולגריה

פתאום . הרכבת שבאה אחרינו כבר הייתה טובה, היה קור כלבים. את הפתקים ועלינו לרכבת משא הוא לקח. הוחבא שם דבר

  .משם המשכנו לנמל בורגס. בזמן שהחליפו את הקטר, עצרו את הרכבת וחיכינו כמה שעות

  

. ן עברנו לבולגריהלכ. האנגלים שאלו מה האוניה עושה שם ואילצו את האוניה לעבור לבולגריה. האוניה בהתחלה הייתה ברומניה

ישנו על , היה צפוף. כל קבוצה קיבלה רבע שעה לעלות, לאוניה הועלינו קבוצות קבוצות.  עלינו לאוניה והפלגנו במשך שבוע

לא נתנו לאף אחד , כשהתחילה מלחמת העצמאות. הגענו לקפריסין 1.1.1948- ב. מדפים ואכלנו סרדינים עם קרקרים ומים

  .שטנו כל הלילה ובבוקר הגענו לחיפה, צאנו מקפריסיןי 8.2.1949- ב .לצאת לארץ

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

ומשם במשאית , כבת לחדרהמשם נלקחנו בר. כל אחד קיבל שתי פרוסות לחם עם הרבה מרגרינה וסיגריות. בחיפה חיכו לנו אנשים

אחרי . איש בכל צריף בלי מחיצות 20שיכנו . בצריפים נתנו לנו להיות, בגלל שהיינו באוהלים בקפריסין .למחנה עולים בבאר יעקב

. הגענו לישיבה במזכירות ושמענו על באר שבע. עבדנו כך במשך חודשיים, שלושה ימים התארגנו בקבוצה ויצאנו לעבוד בפרדס

אבל לא באמת , אמרו לנו שיש רשימת מבקשים גדולה. אחרי הישיבה ביקשנו לעבור לבאר שבע. צת עברית מרומניהידעתי ק

בשבע בבוקר למחרת התייצבתי . ופגשתי חבר שאמר לי שקראו לי ברמקול, בערב יצאתי לטייל. ידענו מה זה באר שבע

לבד כדי לעזור קיבלתי קצת כסף ויצאתי . היו בתור פתאום הלכואנשים ש 17. והודיעו לי שאני יכול לנסוע לבאר שבע, במזכירות

עבדתי שבועיים וקיבלתי מפתח . באר שבע לא הייתה כמו היום. רצו לחזור, חצי מהמשאית נשארה במקום. לבנות ולהתארגן

ועבדתי שם עד קיבלתי עבודה בסולל בונה . במשאית העברנו את המטען הגדול לבאר שבע. חזרתי למחנה עולים. לבית ערבי

בניתי כמה פרוייקטים בבאר . אחר כך למדתי מקצוע והתקדמתי לתפקיד מנהל עבודה, התחלתי בעבודה עם רעפים. הפנסיה

  .בין היתר דירות לעולים חדשים בבאר שבע ואופקים, שבע

  

למי שהיה ילד  .לנו מספיקהמצב הכלכלי לא היה טוב ושתי בנות היה , אחר כך נולדה עוד בת. 1950בתי הגדולה נולדה בינואר 

  .עשיתי קורסים על גבי קורסים, עשיתי מילואים כל שנה. אני הסכמתי לעשות מילואים. נשאל האם מעוניין לשרת בצבא סדיר

  .כיום יש לנו חמישה נכדים ושלושה נינים

 

  2013מרץ , באר שבע :ראיון

  


