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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

ורי פינקו ה.  לא היו צעיריםכשכבר שנות נישואין 9לאחר שהולידו אותי הייתי  בת יחידה להורי . רנוביץ ברומניה'נולדתי בעיר צ
 .מתקנים סירים ומוכרים, בה היו מכינים סירים,  אבי היה נפח במקצועו וניהל עם סבא חנות.אותי מעל ומעבר ליכולתם הכלכלית

   .7סבא היה גר אתנו והוא נפטר כשהייתי בת 
 .אחרלבוש ולא בשום דבר  ואני לא פיגרתי אחריהן ב, מהן היו ממשפחות עשירות4. ס נוצרי" בנות יהודיות בבי6למדתי עם עוד 

  .לנקיון" מטורפת" אמא היתה .בנו הכלכלי היה בינוניצ מ.אמא היתה תופרת טובה והיתה יושבת בלילות ותופרת
אבל דברנו בבית גרמנית מאחר ובוקובינה ,  הורי היו מפולין.הייתי אכלנית רעה מאד ואמא היתה רצה אחרי ברחובות עם האוכל

" בקבוקים"אמא נהגה לעשות לי . מתולתלת ומאד בלטתי בחיצוניות שלי, הייתי ילדה מאד יפה. היתה מסופחת אז לאוסטריה
  .בשיער

אמא . לא כל כך התלהבתי מלימודי הדת בבית יעקב. צ בבית יעקב"למדתי שתי כתות בבית ספר יסודי רומני ובמקביל למדתי אחה
  .סטהדליקה נרות שבת ואילו אבא היה קומוני, היתה שומרת מסורת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיייע ס
כבר לא היו לימודים בבתי הספר ואלה שהתנגדו לרוסים , היתה מהומה גדולה.  רומניהחלקה הגדול של כבשו הרוסים את 1940-ב

  .אנחנו נשארנו בבית. נלקחו למאסר
 ימים בבית 3-4היינו במשך .בעיירה זסטבנה, כל היהודים,  ריכזו אותנו,ין ובהמשך הגיעו אלינו כשהגרמנים התקדמו לפול1941-ב

 לאחר ששוחררנו ראינו את ההרס שעשו .משם גרשו אותנו לטרנסניסטריה ולא יכולנו לקחת אתנו דברים. הספר בעיירה
  .האוקראינים במקום

 ואבא 12הייתי בת . אנשים נפלו בדרך. היה חורף והלכנו בבוץ.  ברגלמהגבול הלכנו. ות באנשיםעד הגבול נסענו ברכבות דחוס
ומשם המשכנו עד , הגענו לכפר באוקראינה שם שהינו לילה או שניים. המסע הזה ארך מספר שבועות. שלי סחב אותי על הידיים

  . מהדנייפרשהיתה במרחקשהגענו לציבולובסקה 
לא היה אוכל ואנשים . היה שם זוועה. ר משנה ברפת ללא גג והיו בה רק קלונסאותשהינו שם יות. הכניסו אותנו לקולחוז עזובשם 

מרוב . היינו שוכבים ברפת על הקש ולא היה במה להתכסות, היה קר מאד. היו שם ערימות של גוויות. מתו מרעב וממחלת הטיפוס
 לאחר לכפר לחפש אוכל ומת 'הלך ביום א א מתה מטיפוס ואילו אבאבשבת אמ. עזרה ליקור הגוף התכווץ ואני זוכרת שאמא 

  .קורהמבנוסף גם התנפלו עליו ושמקומיים 



 .הייתי הולכת לבתי הגויים לבקש אוכל ולעיתים נתנו לי. אליהם ועזרו ליהמקומיים בגלל שבלטתי ביופיי לקחו אותי . היית בת מזל

הוא עבד כחייט עבור הצבא . ה נשוי ולא היו להם ילדים נודע לי על חבר של אבי שהי.אנשי העיירה שלנו התפזרו בכל אוקראינה
היו באיזור והאוקראינים עזרו  הגרמנים. ממקום למקוםופול והיה אסור לברוח 'אבל הם גרו בקריז, הוא רצה לאמץ אותי .הגרמני
ופול מרחק 'גיע לקריזאמרתי שאני רוצה לה. אך תפסו אותי בדרך ושאלו אותי למה אני בורחת,  פעמיים ניסיתי להגיע לשם.להם

אני . שם נפרדנו והוא חזר בחזרה, להגיע למקום מסוייםשכן שלנו לשעבר מרומניה עזר לי . אך הם החזירו אותי, של מספר שעות
גרו שם יהודים . בסופה של דרך הגעתי לחבר של אבי. אני זוכרת שהייתי בבית קברות ופחדתי מהקברים. המשכתי ללכת ברגל

  .אבל השם שלי לא השתנה, זילברמן'  משפ–בני הזוג רשמו אותי כבת משפחתם . ודים שנשארו שם עקב עבודתםמקומיים ומעט יה
גרה , אחות אמי, יום אחד נודע לי שדודתי. התנאים בבית היו נורמליים והיה שם חימום. הייתי עוזרת לו בתפירה והייתי פורמת

   .ופול'מרחק של מספר שעות מקריז, פולמבי
אביה היה חוואי ועבדו . התיידדתי עם גויה צעירה שהכרתי. יצרתי קשרים חברתיים, לאור העובדה שנולדתי חיה חברתיתבמקביל ו

ספרתי לה שאני ודברתי איתה אוקראינית .  התארחתי אצלה פעם בחג הפסחא והייתי הולכת איתה לכנסיה.אצלו גויים וגם יהודים
פול ולהעביר מ כי הוא מתכוון להגיע לי, אבא של חברתי הגויה אמר לי לא ללכת לשום מקום.פולממאד רוצה להגיע לדודה שלי בי

  .בו כתבה שהיא מחכה לי, יום אחד הוא חזר עם פתק מהדודה. הודעה לדודתי
. שםהיהודים שנותרו שם היו בעלי אמצעים ושילמו לרומנים על מנת שישאירו אותם . פול היא עיר גבול וגרו בה מעט יהודיםמי

על דלתות הבתים בגיטו . בתם ושני אחים של בעלה, היא גרה בגיטו עם בעלה. דודתי הגיעה לשם מצרנוביץ והיתה בעלת אמצעים
מתוך מגמה לפקח על מספר האנשים בכל בית על רקע זאת , נתלו מודעות שציינו את מספר האנשים שגרו בכל בית ואת שמותיהם

מתפרות ומכרו , היהודים פתחו שם מספרות. התנאים בגיטו היו לא רעים בכלל.  לגיטוהאיסור שחל על הכנסת אנשים נוספים
  .דברים שונים

הוא אמר שילביש אותי כגויה .  הקרוביםימיםבכוון לנסוע תשכן הוא מ, הודיע לי הגוי להתכונן ליציאה 1943בשנת יום אחד 
. הם כעסו עלי מאחר ולא רצו שאעזוב, ברמן שבכוונתי לנסועזיל'  כאשר הודעתי למשפ.פולמואהיה כאחת מהכפר שנוסעת אתו לי

נסענו בעגלה רתומה לשני . ונתן לי מספר דברים ביד הוא הלביש אולי כגויה. יום אחד הגיע הגוי ואני עזבתי את הבית בכעס
נים שעבדו עם בדרך עצרו אותנו אוקראי. היה חורף וקר. בלילה לנו באחד הכפרים על מנת לאפשר לסוסים לנוח. סוסים

האוקראינים שאלו אותי לאן אני נוסעת ועניתי להם באוקראינית שאני עוזרת . גרמנים לא היו בדרך. אנדרמיה הרומנית'הז
הוא התעקש להשאר אתי עד שנגיע לדודתי ולא רצה להשאיר אותי . פולמהמשכנו בדרכנו עד שהגענו לי. לדוברובולסקי בנסיעתו

   . הגיע מסר אותי הגוי לידיים של דודי ומאז לא היה לי קשר אתוקראו לדוד שלי וכשהוא. לבד
הם נהגו להשאיר . שם משפחתם היה גולדס. הייתי אצל דודתי מעל שנה מבלי שהיתה אפשרות בידם להוסיף את שמי כבת משפחה

נכנסו אנשים בדלת , 'יום אזה היה , יום אחד הלשינו עלי יהודים. הסתתרתי בבוידם) הספירה" (אפל"אותי בבית וכשהם הלכו ל
וכך נשארתי עם המשפחה , הוסיפו את שמי למשפחה, אבל אחרי שדודי שילם, הייתי מועמדת לגירוש. הבית והורידו אותי מהבוידם

  .פולמבי
, פייםהייתי מנקה לו את המג. מצאתי עבודה אצל קצין מודיעין רומני. היה לי לגמרי לא רע אצל הדודה והיא התייחסה אלי מאד יפה

  .  היה לי אישור יציאה וכניסה לגיטו.סוכר וסבון, מרגרינה: מביאה לו אוכל מהקנטינה ומנקה את חדרו והוא בתמורה היה נותן לי
 היתה שמועה 1944בתחילת . האמריקאים מתערבים והגרמנים נסוגים,  התחילו שמועות שהרוסים מתקדמים1943לקראת סוף 

עבדו עבודות , באיזור בוקרשט ברומניה נשארו יהודים בבתיהם. יתומים מטרנסניסטריה לרומניה מתכוון להוציא "הצלב האדום"ש
  .ה ולא גורשויכפי

  . לא היה ידוע לאן. הוא ניסה לשכנע את דודתי שתאפשר לי לנסוע. פול והתארח אצל דודימאביו של שלמה ארצי הגיע לי
כי יש לך את כל האפשרות , תתנתקי מדודתך. אתם תגיעו לארץ הקודש":קצין המודיעין שאצלו עבדתי אמר לי יום אחד ברומנית

הורים שילמו לרומנים  . 15לנסיעה זו לקחו ילדים עד גיל " .הגרמנים הורגים עכשיו מאחר והם מרגישים שסופם מתקרב. לצאת
, ניקה'ז:"י בא אלי אבי ואמר ליבחלומ. דודתי בקשה שאגיע בעצמי להחלטה לגבי הנסיעה. ולאוקראינים על מנת שיקחו את ילדיהם

 וספרתי את החלום לדודתי למחרת בבוקר ובנוסף ספרתי לה 14הייתי אז בת ." תעברי ים גדול מאד ואחר כך תקבלי חלה וריבה
  .ואז קבלתי החלטה לנסוע, את מה שהקצין הרומני אמר לי

   
  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   מה ועד עלייתך לארץ מתום המלחי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

אביו של . לא היה שם אוכל ולא היה נקי. זו היתה עיר גדולה והיו בה בתי ילדים רבים. נפרדתי מדודתי ונסענו ברכבת למוגלב
לברלט הכניסו . עיר ברומניה שהיו בה מעט יהודים,  נוסעים לברלטדיבר אתנו גרמנית ואמר שאנחנו, שלמה ארצי הסתובב שם

רופאים ונקיון והיה , שדאג לאוכל" הצלב האדום"היינו אז כבר תחת חסות . חלק מהילדים ואילו את השאר פיזרו בעיירות סמוכות
  . שם לגמרי לא רע

קבלתי אישורי יציאה וכניסה והייתי . תי אליהם הביתהוהיא לקחה או, שהיה יהודי, ר צודיק" ד–התיידדתי שם עם הבת של הרופא 
שיכנו אותנו בתוך בית ספר . העיר הופצצה מדי לילה. בהמשך ולפני העליה לארץ העבירו אותנו לבוקרשט. אצלם חודש ימים

  .ולכן הטייסים האנגלים והאמריקאים נמנעו מלהפציץ אותו" הצלב האדום"על הבית התנוסס דגל של . וקאנה'צ
 שבועות ואז העבירו 3היינו שם . תפוחי אדמה ובשר כבש, היה כשר ואכלנו מצות, היינו שם בפסח. קרשט טיפלו בנו מאד יפהבבו

  .  הרגישו רעהנוסעיםהיא התנדנדה ו. העלו אותנו לסירה ששמה היה בלציטה. עיר נמל ברומניה, אותנו לקונסטנצה
  

צריכים לעבור ששכן הים ממוקש ואילו אנחנו ,  אמר לי שמובילים אותנו למוותאחד מהם .יום אחד פגשתי שני גרמנים על הסיפון
 . 15- וגם גדולים יותר שהתחזו לקטנים מ12-13 , 7-8על הסירה היו ילדים בני . את הדרדנלים בים השחור לא נגיע לשום מקום

היו לנו סרטיפיקטים שניתנו לנו . וניה אנגליתהסירה הובילה אותנו עד הדרדנלים כאשר אוניה גרמנית לוותה אותנו ואז עברנו לא
  ".הצלב האדום"על ידי 

היה מוזר לראות את התורכים עם הכובע  .1944זה היה במאי . הגענו לאיסטנבול שבתורכיה ושם העבירו אותנו לרכבת לישראל
איני יודעת . שמן, לא גבוה,  מהארץברכבת חיכה לנו יהודי. לא היה שם אף מדריך שיכול היה להסביר לנו מה אנחנו רואים. האדום
היינו כל כך רעבים שאכלנו גם . חרובים וקצת צימוקים, תאנים, אשכולית, שני תפוזים: הוא חילק לנו חבילות אוכל. את שמו
הגיעו גם קצינים . הרכבת עצרה בסוריה ושם חיילי הבריגדה עלו לרכבת והתחילו לשאול אותנו על בני משפחה שלהם. קליפות

  .ראינו שם ערבים ולא ידענו מי הם. לים ואמריקאים ששאלו שאלות וסיפרו שהם הפציצו את בוקרשטאנג
העיר הרשימה אותי ומה . כי שהינו בחושך, אנחנו כבר לא היינו רגילים לאורות. האורות בעיר דלקו. הגענו לחיפה ברכבת העמק

  .שבלט לי לעין היה יהודי שהלך ברחוב וקרא עיתון
שאלו אותנו , בעתלית מיינו אותנו. שם שהינו יום אחד.  אחיות ומדריכי עליית הנוער ולקחו אותנו באוטובוסים לעתליתלרכבת עלו

את גילאי האמצע שלחו , את הילדים הקטנים שלחו למקווה ישראל. שאלות על הבית ורוב הילדים אמרו שלא באו מבתים דתיים
  .שהיה יום גשום,  במאי4-כך הגעתי למעלה החמישה ב ו. למעלה החמישה ואילו את המבוגרים לחפציבה



  

  

  

  

  

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

לא שאלו אותנו מאיפה באנו אבל . וטהגרו בקיץ בבתי יעצמם הם ו החברים פינו לנו את בתיהם . ילדים למעלה החמישה32הגענו 
האנס בייט שהיה האחראי על עליית הנוער . ריקודים וטבע, הם התנדבו ללמד אותנו מוסיקה. התייחסו אלינו וטיפלו בנו מאד פה

  .בירושלים בא לבקר אותנו
וץ חצי יום בבתי הילדים עבדנו בקיב, אנחנו השתלבנו מאד יפה.  שנים והיה בה בית הבראה3מעלה החמישה היתה קיימת אז 

  . חברה בבנין3-4גרנו . אז היה עוד שוויון בין כולם.  לא דברנו על השואה וגם לא שאלו אותנו.צ למדנו"ובמלון ואילו אחה
  . שם לנו ושם הודיעו לנו שהגרמנים הובסו והרוסים ניצחו,  חגגנו בטיול בגבעות זית ליד הפסל1945את יום הנצחון בסוף 

  . ים וחצי בעליית הנוער ואחר כך התחילו להגיע משפחות וילדים עזבו איתןהיינו שנתי
בעלי היה חולה לב עוד מהמחנות וסבל . שני בנים ובת,  ילדים3ונולדו לנו '  נישאתי ליוצא שואה מפולין שהיה בגיטו לודג1949-ב

  .ים-י בשנית לבעלי הנוכחי שהיה גר בבתנישאת, 1980בשנת ,  ולאחר שנה וחצי50 בגילנפטר הוא . מבעיות בריאות שונות
מסיע , הוא עובד בקיבוץ. עד היום הוא מתנייד עם שתי קביים.  בפוליו1954- וחלה ב1951- נולד ב ,60כיום בן , בני הגדול
  .קיבוץ בקלנועיתמהקשישים 

ניהלה מספר בתי , רד התיירות במשישימשה כסגניתו של גנד.  שנה עברה לגור במודיעין28אחרי . בתי נישאה לבן קרית ענבים
  .ויועצת כלכלית לקבוצים" בנייני האומה"לית "מלון של ההתיישבות העובדת וכיום משמשת כמנכ

  .בני הצעיר גר באבן יהודה ועובד בהייטק
  .שנותרנו בקיבוץמעליית הנוער כיום אנחנו שתי נשים 
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