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 -?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  

  -  ?אילו ומתי? האם היית במחנות

       -:         מקום  השחרור
 

  -:  תאריך השחרור
 

  - ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
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מחנה של ארגון (אינסברוק  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  נאפולי, גנובה, ")הבריחה"

 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1948 :עליה שנת
  קסרטה ניאפולי

  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  ראשון נא לכתוב בגוף:)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 
בראש . הייתה זו עיירה תעשייתית לתיקון קטרים, אשר ברומניה יחד עם עוד כאלף יהודים Pascaniבצעירותי גרתי בעיירה 

גן הילדים אשר . בו לימד הרבי את ילדי היהודים" חדר"בחצר ביתם של משפחת פרידמן נמצא ה. היהודים עמד רבי פרידמן

למדתי על חגים לאומיים , ן למדתי לדבר רומניתבג. י גברת בראון היה מקום המפגש הראשון בין ילדים נוצרים ויהודים"נוהל ע

רכובים על עגולות , יצאנו לחגיגות ברחובות העיר והכפרים יחד עם ההורים" יום הילד"ב. ודתיים נוצריים ושירים לאומיים

 .בשלל בדים צבעוניים ותהרתומות לסוסים מעוטר
 
לאחר ארבע , Scola Primara Evreiasce, בעיר" בית הספר הראשוני היהודי"לאחר הגן הילדים היהודים הלכו ללמוד ב 

המפגשים בין הילדים היהודים לנוצרים היו , שנות לימוד המשכנו לבית ספר תיכון משולב ביחד עם חברנו הנוצרים מהגן

בבית שהיה בבעלות המשפחה  1-משפחתי התגוררה ברחוב המלך קרול ה. במגרשים ריקים בשולי העיר למשחקי כדורגל

בימי שבת וראשון המספרה הייתה מלאה , ו אבי ניהל מספרה לנשים וגבריםהיה לנו בית גדול עם משרתים ב. שנים רבות

 . בלקוחות
 

ארץ , על השאיפות, בחצר הגדולה מאחורי הבית התאספנו עם אחיי ודודי ושרנו שירים יפים ומרגשים על חיי היהודים בעבר

זיכרון שרנו שירים על לוחמים יהודים  ובימי) הנרות הללו( Lumi narelelorבחנוכה שרנו את השיר . ישראל ומולדת דמיונית

אחי ניצל יועד ללימודי רפואת , לאחר לימודי התיכון, הציפיות לגבי אחיי היו גבוהות. גיברוים אשר נבלו בשורות צבא רומניה

  . הכל" קילקלו"אך המאורעות אשר התרחשו , שיניים ונתי להיות מורה

  

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

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):ועצותמית האווקואציה למרכז בר/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 



 

 
הוציאו אותנו מביתנו . על המדינה והשפיעו על החוקים נגד היהודים השתלט, הממשל הרומני, השתנה המצב 1939ב

, אבןלעבוד במחצבות את אבי ואחי הגדול לקחו . ענדנו תלאי צהוב 1940ב. ומהמספרה שפתח אבי והעבירו אותנו לפרברים

אשר בתמורתם ניתן ' נקודות'ליהודים נתנו , המצב הכלכלי נהיה גרוע. ו את אביתה פרנסה לאחר שלקחילשאר משפחתי לא הי

  .ממנו לא שמענו יותר, שבאוקראינה" טרנסניסטריה"דודי בומה נשלח למחנה ריכוז במחוז  .היה לקבל מעט אוכל

. ת ספר הקימו מחנה צבאיבמקום הבי, הגרמנים נכנסו לעיר והקימו שדה תעופה. הגויים עברו לעבוד במקומות העבודה שלנו 

אחי , מ לאחר כארבע שנות כיבוש של הגרמנים"הצבא האדום שחרר חלק מברה. רומנים-המספרה שלנו עברה לבעלות נוצרים

 .מ מהעיר מה שהפך אותה לחזית"הצבא האדום נעצר כעשרה ק. ניצל ברח ממחנה העבודה וחזר אלינו
 
נאלצנו . הפצצות של מטוסים הרגו רבים מתושבי העיר כולל את בני כיתתי. יום וליל נשמעו רעשי תותחים והיה מחסור במזון 

בתים , בורות של הפצצות, הרחובות היו מלאים בפגרי סוסים. לעזוב את הבתים ולהסתתר במרתפים ומחילות מחוץ לעיר

לעיתים לאחר , נשארנו בסביבת העיר וחפרנו מחילות. ל אנשים ופצועים שזעקו לעזרהשגוויות , שרופים והרוסים למחצה

אילצו קיווינו שהמצב ישתפר ונוכל לחזור לבתינו אך השלטונות . חפירה של כמטר הגענו למי תהום ולכן נאלצנו להחליף מקום

 בוטושני, לחו אותנו לערים דורוחויאת התושבים היהודים לעזוב את העיר בטענה שיש מלחמה ואנו מפריעים לחזית וש

השלטונות הבטיחו להחזיר את . אבה על גבי עגלות רתומות לסוסים וחמורים אשר נאספו בקושי רב מכל מקום אפשריוסוצ

, 13אני הייתי בן , טוני ואמא, נתי, סמי, בשיירה היו אחיי ניצל. אך זו היתה הבטחת שווא, היהודים לאחר שהקרבות יפסקו

לכן , למדנו את דרך התנהגות הטייסים הגרמנים אשר פעלו ביום. מעט אוכל ומעילים, תנו פריטים בודדים כגון שמיכהלקחנו אי

 . השיירה התפזרה ביער ובכפרים ובלילה המשכנו לדרכינו
 

דרך ב, מ עד לדורוחוי"ק 200-300כהלכנו . העצב והסבל, לכן התחיל הרעב והחולי, האנשים לא היו רגילים לתנאים הללו

י "י התמקמנו בבית שננטש עבדורוחו. תה ריקה מיהודים לאחר שכולם נשלחו למחנות העבודהיעצרנו בעיר סוצאבה אשר הי

אחי ניצל ניסה , י מכירת מוצרי ספרות אשר הבאנו איתנו בעגלה"אחיי מצאו דרך להתפרנס ע, בעיית הפרנסה החריפה. תושביו

עברה לעיר , משפחתי עקב מצוקה כלכלית. היות מורה ולימד בבית ספר עממיאחי נתי למד ל, לעבוד בספרות ללא הצלחה

באוגוסט  23. התגעגענו לאבא אשר נשאר במחנה העבודה ולא שמענו ממנו דבר. בוטושוני בה לפחות ניתן היה לקבל מזון

כאשר לאבא נודע . האנשים ששרדו את המחנות החלו לחזור לבתיהם. הוכרזה הפסקת האש ונגמרה המלחמה ברומניה 1944

בתנאים , שמענו ממנו סיפורים על העבודה הקשה במחנות. בוטושני הגיע לעיר ושוב היינו ביחד- כי אנחנו נמצאים בדורוחוי

החל לתכנן יחד עם אחי ניצל את , זמן לא רב לאחר בואו. אנשים רבים חלו ונפצעו ולא קיבלו עזרה רפואית. גרועים ומעט מזון

  .נשארו בדורוחוי להם היו מקומות עבודה יאחי נתי ודודי, הפעם בשמחהאך ב רתמנו את העגלה לסוסים שו, החזרה לפשקאני

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

 
הרחובות . ו התגלתה העיר ההרוסה כולהכאשר הגענו לעינינ. והמרחק יותר קצר החזרה לפשקאני נראתה יותר מהירה

שרידי הפצצות , קירות הנוטים ליפול, חלקם השני שרוף, עמודי חשמל שבורים למחצה, והבתים במרכז העיר נמחקו עד יסוד

בעיר  .נהרסו כליל, כולל שלנו, שאר הבתים, ים לא ניזוקובתים בודדרק בשטח הצמוד לתחנת הרכבת . התחוללוושריפות ש

עזרנו להם כמיטב יכולתנו אך גם התכנסו , ים עסקו בשיקום ופרנסהרבזמן שהמבוג". הנוער הציוני"פשקאני קם סניף של 

   .עברית וציונות, סטוריהיה, היהודית ההבריגאד, בזמננו הפנוי בסניף הנוער הציוני ולמדנו אודות ארץ ישראל

  

עם חברים נשלחתי להכשרה . מ לצבור ידע בחקלאות"חלק מהנוער היהודי נשלח להכשרות בחוות ברחבי רומניה ע

, אחי נתי נסע לגבול עם צעירים נוספים מהעיר במטרה להגיע לווינה". וילה פרוקה"התגוררנו בבית היתומים , "ווטרהדורני"ב

החליט ללכת , אחי הגדול ניצל. נתי עברה את הגבול בקלות יחסיתהקבוצה של . חלקם נתפסו ונכלאו, המעבר לא היה חלק

לבסוף לאחר שהבטחתי כי לא אעזוב את אחיי ואעלה לבד . אני ביקשתי להצטרף אליו אך הורי התנגדו, אחי נתי בדרכו של

חובות ללמוד איך חוצים יצאנו לר. אספנו את חפצינו ועלינו על רכבת שמובילה לגבול הונגריה. הורי נענו לבקשתי, לארץ ישראל

לאחר מספר שעות הליכה נאמר לנו , יצאנו בחשכה. לאחת מהקבוצות הרבות שהתארגנו בפינות הרחוב את הגבול והצטרפנו

עם השחר שעברנו את הגבול להונגריה אך בטעות חזרנו . אמר לנו לחכות והלך, י המדריך שחצינו את הגבול להונגריה"ע

  . משמר הגבול הרומני ונכלאנו בתאי מעצר י"נלקחנו ע, בחזרה לרומניה



 

  

. שחרור בתנאי שנחזור הביתה ולא ננסה לעבור שוב את הגבול, לאחר מספר ימים נערך לנו משפט וקיבלנו קנס ואזהרה

הם חצו וללא תשלום , "הבריחה"הצטרפתי לקבוצת ילדים יתומים מלווים באנשי ארגון , החלטנו לנסות שוב לעבור את הגבול

בווינה התמקמנו בבניין השייך . התמקמנו מספר שבועות בבודפשט ולאחר מכן פנינו לכיוון וינה. ת הגבול להונגריהאיתנו א

  ". רוטשילד"לקהילה היהודית אשר קודם שימש כבית חולים על שם 

  

ה לי ולכן ההצעה קסמ, באחד הימים נגשו אליי שני רבנים והציעו לי להיות מדריך ספורט לילדים במוסד אותו הם ניהלו

. י"לאחר מספר חודשים הצטרפתי לאחי על מנת לעלות איתם ביחד לא. בבית היתומים הילדים מאוד אהבו אותי. הסכמתי

, ם יצאנו לדרך עד איטליה"לאחר הכרזת המדינה באו. בגבולגרמניה והעברנו אנשים -התנדבתי חצי שנה בגבול אוסטריה

עלינו , ללא אזהרה מוקדמת נלקחנו לנמל נאפולי. מדינת ישראל קמה. דריאתיהתמקמנו בעיר גנובה השוכנת על שפת הים הא

האונייה נקשרה , לאחר ארבעה ימי הפלגה הגענו לנמל חיפה. ביחד עם אחי נתי ואשתו" ניאפולי קסרטה"על אוניה קטנה 

  ".ישראל"אני הגעתי ל, "התקווה"שרנו , למזח

  

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

  
וגם היה חוק הסתגלות של ) 17-18(ייסנו מיד לצבא מאחר והיינו צעירים מידי גלא הת. מחיפה הגענו למחנה עולים בבנימינה

, שירתתי במשך שנתיים .ש לסדנה לתיקון רכביםלחיל חימו התגייסתי לצבא. עברנו ליפו שפונתה מערבים וגרנו שם. חצי שנה

תי מתנה להיות לפני השחרור קיבל. לקראת השחרור הקצין שלי הציע לי לחתום קבע אך הפיתויים בחוץ היו רבים לכן סירבתי

, "בונהסולל "עבדתי ב, למדתי. י לאחר שנים שלא התראנו"הורי עלו לא 1953בשנת . ביחד עם עולים נוספים" מרקוס"במחנה 

  .וחמישה נכדים התחתנתי ונולדו לי שני ילדים
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