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        ציין את שמו, במידה והיית בגטו
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   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                                

  בלועזית
  

                                                            ישראל :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  3.10.1948:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  
3.10.1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

שהתחילה  לפני .בבקאו שברומניה 10.8.1933-נולדתי ב. שם נעוריי היה ליטמן. שמי שרה ובבית קראו לי סליקה
. חודשים 8- ובשנה  אברהם שהיה גדול ממניוגדלתי בבקאו יחד עם הוריי יצחק וקלרה ואחי  6המלחמה הייתי בת 

את חג פורים תמיד חגגנו אצל סבא וסבתא שגרו . גדלנו בבית יהודי מסורתי ותמיד חגגנו את כל החגים היהודיים
  .תה העירדודות ודוד אחד מצד אמא והיינו עם כולם בקשר טוב כי גרנו באו 5היו לי . לידינו

 5מהצד של אבי היו לי גם . הבת היחידה עד שנולדה הבת של אח של אמי הייתי הנכדה, היו לי הרבה בני דודים
אמא הייתה אופה הרבה עוגיות  .דודות ודוד אחד והם גרו בעיר אחת לא רחוקה מבקאו וגם איתם שמרנו על קשר

של אבי שלה ולהורים ועוגות ובמיוחד בפורים הייתה נוהגת לשלוח לאחיותיה ולאחיה משלוח מנות וגם להורים 
דודה אחת מצד אבא נסעה לפאריז עוד לפני שאבי התחתן ולא הספקתי . שעברו מרומאן לבקאו לפני המלחמה

כך , או גדולים יותר ממני או קטנים יותר ממני, בני דודיי לא היו בגילי. להכיר אותה ואת ילדיה עד עצם היום הזה
אבנים וכל מיני משחקים אחרים והיו באות  5, ם בחבלהיינו משחקי. שאת רוב ילדותי העברתי עם החברות ועם אחי
  .אליי חברות לשחק וגם אני הייתי הולכת אליהן

התחלתי ללמוד בכיתה  הייתי בגן רגיל מעורב ואחר כך. כנסתהולכים כל יום שישי לבית ההיינו שומרים שבת ובית ב
היו לי הרבה חברים וחברות ומאוד אהבתי ללמוד  .גירשו הלגיונרים את כל היהודים מספר חודשיםאך כעבור ', א

אני זוכרת שעליתי פעם על איזו נדנדה ונכנס לי מסמר גדול לרגל מבלי ששמתי לב ונבהלתי נורא . בבית הספר
  .ורצתי מהר הביתה

מי זמן א אבי מאוד אהב את עבודתו וכעבור כמה. והייתה לו חנות ליד הבית ואמא הייתה עקרת בית אבי היה פרוון

, עופות, אבי נהג לתפור פרוות וכובעים לגויים שעבדו בכפרים והם היו מביאים לו בתמורה קמח. גם עזרה לו בחנות
  . ביצים ובשר כבש

  
  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
  

אחרי כמה חודשים הקימו בית ספר יהודי . גירשו אותנו מבית הספר האנטישמיים הלגיונריםתנועת  1940בשנת 
יום אחד כשהייתי בבית ספר והתחלנו ללמוד כמה שעות נכנסו נציגים של השלטון . 'והלכתי ללמוד שם בכיתה א

. אמרו לנו שכל יהודי שיוצא לרחוב חייב לענוד טלאי צהוב. ואמרו לנו שכל היהודים ילכו הביתה ולא יחזרו לפה
אסור היה לנו לצאת . כשהלכנו עם הטלאי ברחוב !יהודי! יהודי - !"יד'ג! די'ג"לינו וקוראים לנו הגויים היו מצביעים ע

למזלנו ההפצצות לא הגיעו לחנות ולא . היו הפצצות בכל העיר והרגשנו פחד גדול. בבוקר 10:00החוצה לפני השעה 
חנות של אבא ה. ק מרתף איפה שאמא הייתה מאחסנת מזוןר, לא היו אז מקלטים ומקומות מסתור. לבית שלנו

בה הפצצות לא היינו בימים שהיו הר. הייתה צמודה לבית ובזמן המלחמה הוא המשיך לעבוד כמה שהתאפשר לו
  .אלא מסתתרים במרתף או בבית, הולכים לבית הספר

היה פחד גדול . אף החמיר הייתה תקופה מאוד קשה בזמן שהלגיונרים שלטו וכשהגרמנים נכנסו לרומניה המצב
רק בשנת . הגרמנים הפציצו ללא הרף ועשו מהפיכה גדולה. יותר לצאת לרחובות והלכנו מעט מאוד לבית הספר

הרוסים היו משתכרים ועושים הרבה בלגן . והפציצו את הגרמנים אנחנו שוחררנו כשהרוסים נכנסו לרומניה 1944
 23.8.1944- אך אפשר לומר שכשהרוסים הגיעו לבקאו ב. עימהברחובות וגם זו זכורה לי בתור תקופה לא נ

  . הסתיימה המלחמה

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

אחי ואני הפסקנו ללמוד בבית . כשהסתיימה המלחמה הרוסים עדיין נשארו ברומניה לתקופה דיי ארוכה ושלטו שמה
באותה שנה הצטרפנו לתנועת דרור הבונים . כך שלא היה טעם שנמשיך רציףהספר כי כבר לא למדנו באופן 

שרים ורוקדים והיו , היינו הולכים מידי יום לתנועה ועושים כל מיני פעילויות .י"מפא של שהייתה תנועת הצעירים
לכן בשנת , י"היה ציוני גדול וחבר במפא אבי. נו שכדאי לנו לנסוע לשםמספרים לנו על פלסטינה ומשכנעים אות



 

  .החליט שאנחנו נוסעים לפלסטינה 1946
פאולה אחות  .לכן אבי החליט לעשות עלייה באופן פרטי, בתנועה באותה תקופה לא תכננו עלייה גדולה משותפת

נסענו בערב יום כיפור . עם אשתו ובנם התינוקי עלו איתנו יחד עם בן דודה שלי טוני אק ובנם לייב'של אמא ובעלה ז
. כשהגענו שילמנו כסף לאיש שיעביר אותנו את הגבול .כל המשפחה ברכבת לעיר שגבלה בין רומניה להונגריה

לעבור וכל לחנו אבי ואני הצרק . המשפחה שלנו ושמו אותם באיזה ביתל בן דודתי בכה נורא אז תפסו את התינוק ש
  . שילם כופר ושחרר אותם כעבור כמה שעות, וינט התערב'למזלנו ארגון הג. השאר נשארו

כשנכנסנו להונגריה הגענו לאיזשהו כפר ומשם עלינו על . וינט לקח אותנו תחת חסותו ודאג לנו לכל'מאותו ערב הג
משמה המשכנו . וינט דאג לנו ללינה ולאוכל'נשארנו שם כמה ימים וחגגנו את חג סוכות והג. אוטובוס לבודפשט

חלקנו מגורים עם אנשים נוספים בתוך הכיתות של . חודשים וגרנו בבית ספר 3וינה שם נשארנו למשך ובאוטובוס ל
וינט היה את 'לג. וינט סיפק לכולם אוכל טוב ודאג להביא לילדים שוקולדים ודברים טובים נוספים'הג. בית הספר

וינט 'שהגמשמיים היה לנו מזל גדול . האמצעים לתמוך בנו כי הארגון קיבל תרומות מיהודים אמריקאיים ששלחו כסף
. כבר הסתיימהיוצאים העירה ומטיילים בעיר כי כבר היינו חופשיים והמלחמה היינו . כל והרגשנו בטוחיםדאג לנו ל

  .כבר לא הרגשנו פחד
היו לנו תנאים טובים . חודשים נסענו ללינץ שבאוסטריה שמה גרנו במחנה בצריפים למעלה משנה וחצי 3כעבור 

בעוד שבשאר , קיבלנו צריף משלנו ת המזון בהתנדבותבלינץ ומשום שאבי היה מחסנאי והיה אחראי על אספק
אבא דאג לנו לאוכל ואמא נשארה בבית ובאותה תקופה היינו כל הזמן . אנשים בצריף 30- הצריפים היו ישנים כ

תקופת אחרי . זו זכורה לי בתור תקופה טובה כי מאוד נהניתי שם. מסתובבים ומטיילים כל פעם במקום אחר

פלא שפתאום כשרואים שיש  זה אין ,לצאת לרחובותבעיר ואי אפשר היה  והיה עוצרוסר המלחמה שחיינו בח
   .במציאות דברים טובים אז נהנים

פאולה ומשפחתה ובן דודתי ומשפחתו נסעו לאיטליה ועלו לארץ משם ואילו משפחתי ואני נשארנו עוד  1947בשנת 
לינו על אוניה בנאפולי עם עוד הרבה אנשים לכיוון נסענו לתחנת מעבר באיטליה וע 1948בשנת . שנה באוסטריה

  .חיפה
  

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

  ):לדורות הבאים
  
שום כסף אז נסענו לבית עולים כשהגענו לחיפה לא היה לנו . עלינו לארץ בהתרגשות ובשמחה גדולה 3.10.1948- ב

היה . כעבור שבועיים קיבלנו דירת חדר ביפו עם משפחה נוספת. ותפוזים ברעננה ועבדנו שם בפרדס בקטיף בוטנים
בשדרות האוויר -ועבדתי בחיל 15אני כבר הייתי בת . מקלחת ושירותים משותפים וגרנו שמה כשנתיים, שם מטבח

אחי הלך . לוד-אמי גם כן עבדה שם ואבי התגייס לצבא ושירת ברמלה. ל"צהבתור אזרחית עובדת ירושלים ביפו 
  . מאוחר יותר אבי קנה דירה בכפר סבא בשיכון ותיקים ועברנו מיפו לכפר סבא. ללמוד חשמלאות בבית הספר אורט

בת אמי עבדה בפרדס ואבי עבד במחסן של תערו, אחי התגייס לחיל הים, ל"ל לנח"התגייסתי לצה 1951בשנת 
  . בזמן השירות הצבאי הכרתי את בעלי בנו במועדון ריקודים ועד היום אנחנו חיים יחד .לעופות

לבד את עצמי א היה אולפן בשנים האלה ולימדתי ל. השתחררתי מהצבא ושנה לאחר מכן התחתנו 1953בשנת 
  . לקרוא ולכתוב עברית

באותה תקופה דודתי פאולה והבן של דודה טוני . שנים 5בנו ואני גרנו בשכונת גבעת עלייה ביפו בחדר אחד למשך 
 5א ובאותה שנה נולדה בתנו יוכי וכעבור "עברנו לגור בת 1959-ב. גם התיישבו ביפו ושמרנו על קשר טוב איתם

  .שנים נולד בננו יצחק
 הרגשתי תמיד בטוחה בארץ וכל. מאז שהגעתי לארץ אף פעם לא חשבתי לעזוב אותה אפילו לא לרגע אחד

הכי טוב לי לחיות בארץ ישראל כי אני אוהבת את המדינה שלנו . משפחתי הייתה פה איתי ולא רציתי להיפרד מהם
   . ואין מקום טוב יותר לחיות בו כי בשום מקום אחר לא נרגיש שייכים
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