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בבית דיברנו  .שם דיברו גם הונגרית וגם רומנית ,טרנסילבניהילידת יותר נכון  ,אני ילידת רומניה. 25.4.37נולדתי בתאריך 

הוא עוד  .שנים 5ב גדול ממניאח אחד שלי  .אני הכי קטנה ,אחים 5היינו . ידישיבבית דיברנו רק ב .שפת האם שלישזו אידיש 

אני זוכרת שהיא הייתה  .היא טיפחה אותי וגידלה אותי .שנים 7-הייתה לי אחות  המבוגרת ממני ב .ומתגורר היום באשקלון ,חי

האח הכי  .שהיא נפטרהכמא קטנה שלי יהיא הייתה כמו א .אירועיםעושה לי צמות  לכל מיני  ,מלבישה אותי ,אותי מסרקת

שלמעשה איתו הייתי הכי כ ,יית חולים סיעודבויש לי אח שהוא ב ,השישים סביבות גילנפטר בגיל צעיר יחסית ב הגדול ביותר

בכפרים עם עגלה וסוס  ועובר ,היה קונה שאריות בדים הוא. וסוחר בבדים עגלהעם  נוסע אבי היה. זקוניםהואני בת ,הרבה 

   .40עד  18אספו את כל הגברים שיכלו לעבוד מגיל בה הייתה תקופה ברומניה ש. אותםמוכר ו

  

אני לא זוכרת כמה שנים הוא היה  .הרומנים אספו את כל היהודים .אספו אותם לעבודה פרך ואבא שלי היה מגויס כמה שנים

אימא שלי גידלה  .לפני המלחמה הוא חזר .אין לי הרבה זיכרונות  מאבי למעשה .שנים 3-4- הם היו מגויסים כל פעם ל .מגויס

ממה היא ואני לא זוכרת ממה היא התפרנסה  ,שאני חושבת בדיעבדכ .אלא רק גידלה את הילדים ,עבדהלא היא  .אותנו לבד

באותה תקופה אני . אבל היינו ממש ממש עניים ,לה כל פעם קצת כסף ואוכל נותןוהוא היה  ,בעצם היה לה אח עשיר .חיה

   .וגם קיבלנו שם בגדים ונעליים ,הייתי אוכלת שם ארוחות .זה היה בית ילדים של יהודים .הלכתי לבית ילדים

  

וכנראה שהיה  ,ואני זוכרת שטיפלו בנו גם רפואית ,נתרמו שהן כנראהשלהם  ואת הריח של העור אני זוכרת ערימות של נעליים

לשירותים גם כי לא ידעתי לבלוע וגם כי אף אחד לא בדק אם באמת  אותםואני הייתי זורקת  ,כי נתנו לנו כדורים ,קחתור גם

כל  .ההורים שלי היו אנשים דתיים. במחלות כך ידעו אז לטפל .אני זוכרת ששכבתי מתחת למנורה כחולה ..הייתי לוקחת אותם

  .המשפחה של אבי היו רבנים

  

  קורותיך בזמן המלחמה  י על/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
  
  

 .ואמרו שהגרמנים נכנסו ,חשאיות שהייתה ברחובות אווירה של וכרת אני ז .שהתחילה המלחמה הייתי בת חמש  או ששכ

 ,ברחנו כל המשפחהשאני זוכרת  .לעיר שלנו הגרמנים נכנסו יותר מאוחר. וכל אחד חיפש לו פיתרון ,אנשים היו מאוד מודאגים

 מקום כלשהוע לידענו שנגי .טים שרואים בסרטיםיברחנו עם פקלאות על הגב כמו פל .כולל אבי שכבר חזר מעבודות הפרך

  .והיינו נשכבים על הרצפה ,שהפציצובדרך היו מטוסים  .מתישהו

  

הדברים קצת מבולבלים לי מתקופה זו  .אני לא זוכרת את שם הכפר. זה השאיר לי זיכרון מאוד מאוד לא נעים .היה נורא 

איני . פרות גואותהיו ישנו במתבן ולידנו  .מחנה עבודה בשם איליה הכפר היה סוג של מקום מסתור.  משום שהייתי ילדה

 .הילדים ניזונו משמועות .כי בתקופה זו לא הסבירו לילדים כלום ,לא הסבירו לי מה בדיוק קורה .זוכרת כמה זמן היינו שם

יר אחר כך שמעתי שהגרמנים באו לחסל את האנשים מהע.  היינו בכפר והורי עבדו שם ועזרו לכפריים  .המצב היה קשה מאוד

   .אני מעולם לא פגשתי את הגרמנים אלא רק שמעתי עליהם. שלנו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  
  

שלאורך הרכבת  ,וזה לא עוזב אותי כל החיים ,אני זוכרת .חזרנו מהכפר לעיר ברכבת ,דרך שמועות ,שמענו שהמלחמה נגמרה

אני זוכרת שלא הבנתי למה השכיבו את כולם  .מסודרים בשורות וגם סוסים יהליד השני תמשני הצדדים היו גוויות ערומות אח

י משאל ואבי  ,אחרי שחזרנו שלמים הביתה ההורים שלי נפרדו. באותה צורה עם הרגליים לכיוון פסי הרכבת בשורה מסודרת

 .הוא רצה לבוא לארץ אך היו לו תחנות בדרך .אח אחד אמר לאבי שהוא נוסע איתו לגרמניה .נוסע הוא ו כירוצה לבוא אית



 

ואפילו  ,ואחר כך עלה לארץ ,ברח לגרמניההוא לכן  ,האח הגדול שלי ברח מרומניה כי היה לו צו גיוס והוא לא רצה ללכת לצבא

עיר לאחותי הגדולה עברה . אחרי המלחמה המשפחה התפרקה לגמרי. חי ואבי היושא היכןאך הוא לא ברח ל ,שירת בצבא

קבוצות התארגנות . והצטרפה לקיבוץ ,עלתה לבד לארץהיא   .היא עברה הכנה לבוא לקיבוץ םוש ,אני לא זוכרת איזו, אחרת

וארגנו ילדים על מנת שיעלו  ,פהכל מפלגה שלחה שליחים מהארץ לאירו .ברומניהולעלייה לקיבוצים היו בכל מקום באיטליה 

   .אז נשארתי עם אחי הצעיר ואימי. הבטיחו להם בגדים ואוכל ולהם זה היה מספיק .לארץ

  

והולכים לעמוד  האני זוכרת שהיינו קמים בליל .וחיינו מהיד לפה עד שעלינו ארצה ,נשארנו בבית כי כל המשפחה התפרקה

 ,זה היה נורא .יישאר משהותור שמגיעים לראש הבטוח שעד היה לא  .קשים היו זמנים מאוד .בשביל דלקובתור בשביל לחם 

כי אחרי המלחמה  ,'כיתה אללמוד בהתחלתי ורק אז  8זוכרת שחזרנו לעיר רק בגיל עוד אני . וזה מלווה אותי כל החיים

הם  .ולמדתי בבית ספר הנוצרי ,הייתה שנה שלא היה מקום בבית ספר היהודי ,בנוסף .'פספסתי את הכניסה הרגילה לכיתה א

   .למדו שם קצת לקרוא קצת לכתוב .שני בתי הספר היו ברמה ירודה .אחד ליד השני היו

  

באותם זמנים  .ואמרו לי שלא אקבל את העניבה האדומה אם לא אדע את לוח הכפל ,אני זוכרת שלא ידעתי את לוח הכפל

היה חייל אחד  .רוסיתבית ספר למדתי לכתוב רוסית וגם ידעתי לדבר בב .רוסיתגם פלשו לרומניה ואז התחלנו ללמוד הרוסים 

אני זוכרת  .הרוסים מאוד אהבו ילדים .חנות ממתקים בשבילילורצה לפרוץ  ,אחד בלילה איתוהוא לקח אותי  .שמאוד אהב אותי

ואז היו דופקים בכל מאוד הם היו משתכרים . אז לא היו ברזים בבית .ערום בגוף חצימתקלחים בחצר יו שבבוקר הם ה

   .הם היו שתויים הם התנהגו בצורה נוראיתכש  .היו צועקים ומחפשים בנותוהשערים 

  

 שאנו מתגוררים איתו  בבית והוא רשםלי היה דוד עשיר  .ל האנשים יהיה איפה לגורכהרוסים גם צמצמו משפחות הם דאגו של

בו יש שכי הרוסים היו מצופפים שתים שלוש משפחות בבית  ,כדי שלא יכניסו להם משפחות) להם בית של כמה חדריםהיה (

כי הוא היה  ,אבל אף פעם לא הצלחתי להיכנס לבית ,הייתי כמה פעמים בטיול ברומניה .לנו היה חדר אחד גדול .כמה חדרים

הגענו לארץ דרך . כל הזמן שמעתי דיבורים על להשיג פספורט ואישור על מנת לעלות לארץואימי החליטה לעלות לארץ  . נעול

  .הנמל הרומני באונייה ישירה לישראל

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  
  

שני האחים שלי  .את ההרים של חיפהמרחוק אני זוכרת שראינו  .אני זוכרת שהאונייה עגנה בחיפה. 1950עליתי לארץ ביולי 
איני יודעת איך הם (ששמעו שאנו הגענו באונייה כ. ואחי גר איתו, אבי היה מושבניק .כבר גרו בארץאבי ואחי . חיכו לנו בנמל

ו נתנשלי האחים , שהגענואני זוכרת   .הם הגיעו לקבל אותנו )קיבלו את הידיעה שאנו מגיעים לארץ אז לא היו טלפונים לכולם
אז תפוז זה היה מצרך שלא צרכתי אף  ,האם הייתי חולה והיה צריך לעשות תה אז בקושי טעמתי פעם לימון בת. לנו תפוזים

   .לחם ברומניה היו עושים מקמח תירסאת הגם  .לא היה דבר כזה .פעם
  

לארץ האחים שלי ווידאו שהגענו לבית  שהגענוכ. ומזה גם היו עושים לחם אלו היו דברים קשים ,היינו אוכלים כל הזמן ממליגה
זה  .אני כבר לא בדיוק זוכרת .נתנו לנו מיטות סוכנות .נומיינו אות אליוהגענו לבית עולים בעין שמר שם היה מקום ש .עולים
 .אותנו ושם מיינו ,אנחנו היינו שמה כמה חודשים. פיזרו אנשים לכל מיני מקומות םקלטו אותנו ומש בובניין של האנגלים שהיה 

זו היה פעם ראשונה בחיים  .תי מהממטרותואני לא יכולה לשכוח את התלהב.עין שמר שראיתי את הממטרות שבאני זוכרת 
ילדה צעירה שעוד לא יודעת  ,13הייתי בת  .החליט שאני אלך לעליית נוער ,זה שברח עם אבי ,אח שלי. שלי שראיתי דבר כזה

. פרנסהתהוא בקושי עבד בעצמו ובקושי  .ועוד לא היה יכול לפרנס משפחה ,18בן  רקהיה אחי  .את השפה וצריכה להתערות
   .את אימי ואחי הוא לקח אליו הביתה

  
ילדים כי היו הרבה קיבוצים שקלטו  ,שם החליטו לאיזה קיבוץ כל אחד ילך .לקבוצות וקיבצו אותם ,חיפה אספו את כל הילדיםמ
בעליית הנוער  .כל טוב הארץ ,ושם היינו רומנים ומרוקאים וטורקים ,קיעיםבלדרום למקבוצה ולקחו אותנו  ארגנו .עליית נוערמ

בעצי פרי גזמנו , בכרם, עבדנו במטע. הוא היה הבוס שלי, קיעים הכרתי את מקסבבעבודה במ. חצי יום וחצי יום למדנועבדנו 
  . כ הכול"הוא היה בסדר בסה. והוא היה המנהל עבודה שלי

  



 

 שהיה מעיןשחפת והייתה מאושפזת בירושלים בבית חולים בהיא הייתה חולה  .אחותי שעלתה בנפרד לארץפגשתי גם את 
אני לא יודעת  .אני זוכרת שהייתי מבקשת רשות מהמדריך של עליית הנוער לנסוע לירושלים לבקר את אחותי. בית מרפא

 ,אני זוכרת את ההרגשה השונה בארץ של האור והחום. באותו יום גם הייתי חוזרת ,מאיפה היה לי אומץ לנסוע לבד לירושלים
שם . בגיל שש עשרה סיימתי עם עליית הנוער. ה היה שינוי גדול מאירופה לישראלוז ,הגעתי מעיר .דבר אליו לא הייתי רגילה

ולי כבר , מודאמרו לי שאני צריכה ללכת לל, בגיל  שש עשרה מאחר והייתי צעירה. למדתי עברית וחייתי שם במשך שלוש שנים
רציתי להישאר חברת . וכדי לא ללמוד הן החליטו להתחתן עם בני משק, גם חברות שלי היו במצבי. לא היה רצון ללכת ללמוד

אבל קיבלו את כולם אז קיבלו גם אותי , חבר טוב של מקס קם באסיפה ולא הסכים שבת שש עשרה תהיה חברת משק. משק
  .הוא רצה שקודם כל אלך לצבא, מקס לא רצה להתחתן מוקדם. סתיעבדתי במשק עד שהתגיי .לחברות משק

  
והם היו קרובים לעזה וזה , את מקס לא גייסו לצבא משום שזה היה קיבוץ ספר. לא רציתי להתגייס כי מקס לא היה בצבא 

, א שנה וחודשהייתי בצב. אבל לא וויתרו עליי, מרכז המשק ניסה לשחרר אותי מהצבא כדי שלא אתגייס. נחשב במקום צבא
היינו נפגשים או . ומקס באותו זמן למד ברופין, הייתי פקידה כתבנית בגוש באר שבע. ואחרי הזמן הזה הבנתי את הפואנטה

היינו בשני . הוא היה חצי שנה בקורס ברופין ואני הייתי בבאר שבע. מקס הלך ללמוד ריכוז משק. קיעיםבבתל אביב או במ
  . אחרי הצבא התחתנו בגיל תשע עשרה כי זה היה נוח. היה טלפון אחד להמון אנשים. מו היוםואז לא היה טלפון כ, הקצוות

  
חלק ממשפחתי גרו . ה איפה שהיה צריךבשד, ניםעבדתי בג. תקציב חודשי לנפש  ולא הייתה חסרה עבודה, במשק קיבלנו בית

וגם אחי , ואחר כך גם אחותי הצטרפה אליו, מאולשם הוא לקח את אי, ןוהייתה דירה באשקל, אח שלי שבא עם אביל. באשקלון
זה בערך חמישה קילומטר , קיעים ולכן לפעמים היינו הולכים לשם ברגלבזה קרוב למ. שבא איתי ועם אימא הצטרף אליהם

וכולם התעלקו , קיעים לתקופה מסוימת עד שהחלטתי שאני יותר מדי קרובה למשפחהבלקחנו את אימי לגור במ. במישור
. אמרתי למקס שאני לא אוהבת שיתוף והספיק לי. בתקופה זו כבר היו לנו שני ילדים. והרגשתי שאני חייבת להתרחק, עלינו

זה היה אחד . החלטנו לעזוב ולחיות לבד להיות עצמאיים. אבל עבדנו כמו חמורים ולא היה לנו כלום, המשק היה עשיר
 - רציתי משהו משלי . רציתי את היציבות הזו, ה לי קרקע יציבהבגלל שאף פעם לא היית. המהלכים הטובים שהחלטתי לעשות

  . ואני לא צריכה להתחלק עם עוד אנשים, משפחה משלי עם בית  משלי שאני יודעת שזה שלי
  

לא היה מי . הוא עבד בהנהלת חשבונות  כעובד חוץ הרבה שנים, מקס ראה בעיתון שמחפשים מנהל חשבונות ברמת צבי
אני לא פחדתי . קיעים ולכן הסכמנובוהם הציעו לנו בית ומשרה ומשכורת טובה יחסית למה שקיבלנו במ, שיעזור לנו בהתחלה

למקס היה טוב . אבל אני לא פחדתי, מקס פחד מהשינוי. כי ידעתי שמקס מוכשר והוא ימצא עבודה, לעזוב איתו את הקיבוץ
שאפילו אם אצטרך לנקות בתים אין לי בעיה ואני לא  אמרתי. אבל אני רציתי לעזוב הכול ולהתחיל בחיים חדשים, בקיבוץ

מקס ביצע שם כל מיני עבודות על . קיעיםבכשהגענו למושב רמת צבי עוד היה לנו חוב במ. בת  ובן - היו לנו שני ילדים . מפחדת
חרי שנה במושב א .ם בעין חרוד איחוד"יותר מאוחר עבדתי במפעל פלב. הוא היה העוגן והביטחון שלי. מנת לסגור את החוב

היה אוטובוס פעמיים . אז לא הייתה תחבורה ציבורית. עשה רישיון נהיגה ולאחר מכן גם אני עשיתי רישיון מקס. היה לנו רכב
ובחזרה , כי הכול נפתח רק בשמונה, ולכן היה צריך להסתובב בעפולה בבוקר כדי לחכות שיפתחו הכול, אחד  בשש בבוקר

  .  את הרכב קנינו מאחי. אחרי חצי שנה עשיתי רישיון .הייתי צריכה לתפוס טרמפים
  

אחרי חמש עשרה שנה ברמת . אנו בנינו את חיינו בעשרים אצבעות. אבל לא היה כאן כלום, ברמת צבי היו לנו שקט ושלווה
היה אז מפעל של הסוכנות היהודית שנתן הרבה כסף לכל אלו שרצו להצטרף . צבי החלטנו שאנו רוצים להקים משק

הילדים היו חוזרים מבית הספר ובאים . עבדנו קשה במשק הפרחים. קנינו את החלקה שלנו. תיישבות אז קיבלנו משקלה
אנו חיים ברמת צבי . אז עזבנו את המשק,אחרי כמה שנים גייסו את הבן שלי ואמרתי שאי אפשר לעבוד בצורה כזו. לעזור

ולא הבנתי איך אנשים יכולים , קיעיםבש פה בניגוד ללחות שמאני זוכרת שבהתחלה הופתעתי מהחום והיוב. חמישים שנה
אחיי התחתנו , לעומתה. אחותי חיה גם כן חיי נישואים טובים .לא חלמתי לעצמי שאגור פה חמישים שנה. לחיות בחום כזה

היו לנו חיים יש לנו חיים מאוד תוססים אי אפשר להגיד ש, בקיצור. גם אבי התחתן שלוש פעמים. התגרשו התחתנו התגרשו
 . משעממים
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