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  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  בית המשפחה ביאסי

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

1951 

  ציין את שמה, באנייהבמידה ועלית 
  

  טרנסילבניה

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  

מעין , הייתה לנו חנות משפחתית. שמעון ומלווינה, גרתי עם שני הוריי. גרנו בבית גדול בשכונה טובה בעיר יאסי שברומניה

  .סבא שלי היה סוחר מלח. שליניהלה אותה ועם פטירתה היא הועברה לידי אבא , אמו של אבא, בעבר סבתא. סופרמרקט

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה/נא ספר

  
 21/06/1938נולדתי בתאריך , אני הייתי בת שלוש ושבוע. הזיכרון הראשון שלי הוא מהיום בו פרצו חיילים גרמנים לביתנו

אני לא . נכנסו וצעקו בגרמנית, שברו אותה, אני זוכרת שפרצו את הדלת האחורית. 29/06/1941והפוגרום היה בתאריך 

אבל אחד החיילים הרביץ לו עם , אני בכיתי ואבא רצה לקחת אותי לידיים .מעולם לא שמעתי צעקות כאלה, הבנתי מה אומרים

, הם לקחו את אבא שלי ואת אבא שלו. לא הבנתי מה קורה. זו התמונה הראשונה מהחיים שלי. אני ראיתי את הכל. רובה גדול

  . ואנחנו לא ידענו לאן, סבא משה

  

גם לדוד לאון הייתה חנות ודירה . שנה וחצי-גדול ממני בערך בשנה הוא היה נשוי עם ילד שהיה, לאבא שלי היה אח בשם לאון

וביחד עם מזוודה עברנו את הכביש לכיוון , אמא בכתה מאוד ולקחה אותי על הידיים, כשלקחו את אבא וסבא. מול החנות שלנו

דוד ". אני לא אחזור, גם אותי קחוייאם "הוא אמר , כאשר הדוד ראה אותנו ואת המצב הקשה של אמא. הבית של הדוד לאון

, משה ולאזר, ושני אחיה, סבא יוליוס, גם אביה של אימי. מאוחר יותר הבנו שהוא נפטר ברכבת המוות - לאון באמת לא חזר

  . רכבת המוות היא רכבת שנסעה הלוך חזור במשך שלושה ימים במטרה להרוג את נוסעיה. נלקחו ונהרגו ברכבת המוות

מעולם לא הצלחנו לדעת מה . היא הייתה נשואה והיה לה ילד קטן, רה בקישינב בשם אדלהלאמא גם הייתה אחות שהתגור

  .סבתא חיפשה בכל מקום ובכל הארגונים ולא מצאה אזכור לשמה, עלה בגורלה

  

הבית והחנות היו  –גילינו שכל הרכוש נבזז . כדי להפעיל את החנות, אחרי שבוע בבית הדודים חזרנו אני ואמא הביתה

היו כמה שעות ביום שהיה אפשר  .אמא ואני המשכנו לחיות בבית. התגלולמזלנו היו לנו מחסנים עם הרבה כסף שלא . פרוצים

שנה וחצי אחרי אותו יום נורא  -בערך שנה .הייתי מפחדת לראות את הגרמנים, אבל אני לא הייתי אוהבת לצאת, תלצאת מהבי

כפי . אבא תמיד היה אדם פיקח מאוד? איך הוא הצליח לשוב. ח לשוב הביתהאבא שלי הצלי -י ודודיי יסבשני , בו נלקחו אבי

אבא החזיק את סבא כדיי שיוכל לקבל קצת אוויר , ברכבת .אבל הוא הצליח להינצל ממנה, הוא נלקח לרכבת המוות, שסיפרתי

" אני מרגיש שאני עומד להתעלף, תסלח לי: "הוא אמר לאבא שלו. אבל בשלב מסוים הוא הרגיש שאינו יכול עוד, בתוך המחנק

בתקווה שהיא תפתח והוא , מסביב הדלת כדיי להתקרב אליה, בני העיר שלנו, אבא פינה את גופות המתים. ונאלץ לעזוב אותו

  . הולך עם רק זוג תחתונים קרועים לגופו, לא מוכר אבל הוא מצא עצמו בכפר, אבי לא זכר כיצד. יזכה לשאוף מעט אוויר

  

. הוא שאל את הנערה המבוהלת היכן הוא נמצא והיא ציינה את שם הכפר. גויה כמובן, בערך 15פניו נערה בת פתאום עברה ל

 והמשפחה ביקשבני לאחר שלושת הימים . הנערה לקחה אותו לבית הוריה שם טיפלו בו במשך שלושה ימים עד שהתאושש

אבא הגיע . יש בקרבת מקום מחנה עבודה של יהודיםהמשפחה אמרה לאבא ש. ממנו לעזוב מכיוון שהוא העמיד אותם בסכנה

אבא הצליח לשלוח מכתב לאמא בו כתב היכן הוא . 1942תחילת  – 1941עד בערך סוף , למחנה ושהה בו במשך חצי שנה

, אני זוכרת את זה היום הזה היטב . אחרי חצי שנה הוא חזר הביתה. בדרך לא דרך לשלוח לו כסף, ואמא הצליחה, נמצא

ואני !". אבא שלך, זה אני"ואבא אמר לי  !"אמא תוציאי אותו מכאן"אני צעקתי ! אני לא זיהיתי אותו -אבא הגיע הביתהכאשר 

אבא התקלח . עם זקן ושיער פרוע ומבולגן, בלי שיניים, אבל הוא חזר מוכה וחבול, פעם אבא היה גבר נאה. לא הכרתי אותו

לתת לו , ואני זוכרת שהרופא היה מגיע לטפל בו, לו הרבה פצעים מוגלתייםהיו . והתאושש בבית אבל הבריאות שלו נפגעה



 

מאז ועד סוף חייו הוא סבל מבריאות רופפת . מזל שהיה לנו כסף כדי להביא פניצילין מבוקרשט. זריקות ולשים לו תחבושות

  .וממחלת כלי דם שגרמה לרגליים שלו להיות שחורות ומלאות פצעים

  

שיצא  -הוא יכול לתת לו אזהרה של שבוע ימים , אם מוצא חן בעיני גוי עסק או דירה של יהודי: לפיויצא חוק , אחרי זמן מה

הכל היה , לא היה מקום פנוי לחיות בו . גוי אחד רצה את הבית שלנו ואת העסק שלנו. ולהשתלט על הנכס, מהעסק או מהבית

בקרבת מקום היו דירה וחנות . כי אין לו כסף –ת החנות אבל אבא הבין שהגוי לא באמת יוכל להחזיק א, מאוכלס או הרוס

התגוררנו כולנו בבית . ולשמור על הקליינטים שלו, ובמזל אבא היה יכול להרשות לעצמו לפתוח שם חנות חדשה, הרוסים

 –ו חורבה המקום היה כמ, היה גשום וקר נורא, אני זוכרת את זה היטב, מאוד קר אבל עדיין היה, שאבא הצליח לשפץ, הנטוש

חיינו . מחלה עמה אני מתמודדת עד היום, בגיל ארבע וחצי התקררתי וקיבלתי ראומטיזםאני . הכל הרוס והיה זבל בכל מקום

  .בבית באופן רגיל וכאשר היו הפגזות היינו מסתתרים במרתף

  

. והבית נשרף, אמא של אמא, הבית של סבתא רייזלה בתוךיום אחד נפלה פצצה . אני זוכרת את ההפגזות הבלתי פוסקות

אני זוכרת שדודה חיוצה שבה להתגורר בבית נפרד אבל מאוחר יותר גם הוא . באו לגור איתנו, חיוצה, סבתא ואחותה של אמא

 אחרי ההפגזה הזאת הילדה הקטנה לא. חודשים 10-היא נאלצה להתחבא בבור יחד עם בעלה וילדתה בת ה. נפגע מהפגזה

חיוצה שבה אחרי ההפגזה הזאת דודה . ם היא סובלת באופן חלקי עד היוםליקויים מה, וחצי 4-4יכלה לדבר או ללכת עד גיל 

יום אחד הייתה  . היא הייתה שרה לי ותמיד ניסתה לשמח אותי, אני זוכרת שמאוד נהניתי מהנוכחות שלה בבית. לגור איתנו

כשהוא חזר הוא . לי לא נתנו לצאת, אבא יצא לראות מה קרה אחרי ההפגזהו תףאני זוכרת שהיינו במר .הפגזה מאוד חזקה

  . חדרים 10לסוריקה היה בית גדול עם . דודה סוריקה -אחותו אמר שהגיע הזמן ללכת ל

  

בבית הזה גרנו . כי עדיין היה לו כסף, Vasile Lupuאבא הצליח לשכור בית ברחוב שהתגוררנו בביתה אחרי תקופה מסוימת 

, ואמא ילדה את אחותי הקטנה, בתקופה הזאת אבא היה הולך לחנות . בעלה והילדה שלה, דודה חיוצה, סבתא רייזלה עם

שמענו את הרוסים , אני זוכרת את השחרור בבירור. 23/08/1945 - שהיה בערך ב ,שלושה שבועות לפני השחרור, מרסלה

  .הפעם לא פחדתי לצאת החוצה. ברחובות עם מוזיקה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  

  
איך שנגמרה  . 20-30 -והוא כבר התגורר בארץ לאחר שעלה לבדו בשנות ה, אח של סבתא שלי רייזלה היה ציוני גדול

, היה מותר לקחת כסף, בזמן שהם עברו לארץ . ביתו הגיעה לבקר מבוקרשט ואמרה לנו שהם עוברים לארץ ישראל, המלחמה

ולכן הוא , אבא שלי הרגיש שאולי יום יגיע וכשהמשפחה תרצה לעבור לישראל היא לא תוכל לקחת את כל הכסף שלה. רכוש

  . ואמר לו שהוא סומך עליו שיחזיר לו בבוא העת, נתן סכום כסף לבעלה של אותה בת דודה

  

חנויות ובתי חרושת הועברו לרשות , רכוש. שלטון הקומוניסטי לא היה מצב טוב לסוחריםאנחנו נשארנו ביאשי אבל עם עליית ה

אישור לבוא , בקשת פספורט מהממשלהורשם את המשפחה ל -  !זהו - אמר אבא . המדינה ואנשים  עשירים נשלחו לכלא

אבא ! זה היה סכום אגדי. ליי 200,000אבל פתאום הודיעו לאבא שיש לו חוב על סך , האישור הגיע בערך אחרי שנה. ארצה

  . הוא פחד להסתבך ואמא בדיוק ילדה את אחי יהודה. הוא היה מאוד מבולבל, לא ידע מה לעשות

  

 –אם יש לך את הסכום ": ד שבסוף המליץ לו"להתייעץ עם עו אבא הלך. מאוד טוב תחושת הפחד של ההורים אני זוכרת את

, שלא היה לו יותר מהסכום הנדרש, אבא. "שתוכל לצאת מרומניה 50%של אני לא יכול להבטיח אבל יש לך סיכוי , תשלם

היה  לקופ לקופ, את אחד הנוסעים. אבל אבא לא היה רגוע, בסופו של דבר הגענו לאונייה. ד אבל חשש מאוד"עשה כדבר העו

  . אבא נשם לרווחהרק כאשר התרחקנו מרומניה והגענו לאזור תורכיה  . הורידו ברגע האחרון ושלחו אותו לכלא, שמו

  
  בארץי על חייך /נא ספר



 

  
, אני זוכרת חושך: הגענו לשער העלייה! היה חושך מצרים -בשעות הערב 07/05/1951 - ירדנו מהאונייה ב. ואז הגענו לארץ

 אחותי הקטנה! ממש זוועה.. לא היו לא שירותים ולא מקלחות, מיטות ברזל, עשבים שהיו כמעט בגובה בני אדם, אוהלים

למחרת בבוקר באו מהסוכנות ובישרו לנו שאנחנו . אבל אבא הבטיח לה שבבוקר יהיה יותר טוב, התחילה לצרוח ולבכות

ובגלל שיכולנו לקחת רק סט אחד של בגדים להחלפה כשעזבנו את , היה שם כל כך חם. מושבה ליד טבריה, עוברים ליבנאל

גם אבא היה לבוש בבגדים אלגנטיים ! כאילו באתי לבקר את מלכת אנגליה – וחורפיים הייתי לבושה בבגדים אלגנטיים, רומניה

  . ניכוש עשבים –שלחו אותו לעבוד בעבודת דחק . ולא היו לו בגדי עבודה

  

, היינו צריכים ללמוד להסתדר עם שכנים ממדינות שונות, )בלשון המעטה(מעבר לתנאים הלא נוחים , חיי המעברה היו קשים

אני למדתי עברית באופן פרטי עוד כשחיינו . עניין השפה היה קשה במיוחד. במנהגים שונים אוחזיםשמדברים בשפה שונה ו

, שהיה גם מהעיר שלנו, אני לא אשכח איך פעם אחת הוא הביא חבר לעבודה. אבל אבא שלי לא ידע כלל את השפה, ברומניה

במעברה עברו ואבא הצליח לקבל קצת מהכסף שהוא החודשים הקשים . רק כדיי שיוכל לשאול אותי שאלות בעברית –לביתנו 

  . שלח לקרובי המשפחה כפי שסיפרתי קודם

  

מעברה שהייתה , ואחרי חודשיים באמת הצלחנו לעבור למחנה דוד, אותם קרובים גם המליצו לאבא לעבור לאזור חיפה

עם הזמן . הוא עבד קשה מאוד. ואבא החל לעבוד בנמל חיפה, התגוררנו במחנה דוד מספר חודשים. ממוקמת ליד חיפה

. חודשים בארץ הצלחנו לקנות דירה בחיפה 11ואחרי , קיבלנו בחזרה את סכומי הכסף שאבא שלח לכל מיני קרובי משפחה

הרבה . בה הוא עבד כל חייו, הוא מיד קנה שם חנות מכולת –אבא המשיך לעבוד בנמל אבל כאשר נפתח שוק חדש ליד הנמל 

ותמיד היה תור מחוץ לחנות , תמיד סיפר בדיחות וקיבל את כולם בברכה, הוא היה אדיב כלפי הלקוחות, אנשים הכירו את אבא

היא מאוד סבלה מבחינה נפשית אחרי , אמא שלי לא הייתה במיטבהש אבל חשוב לספר, אמא הייתה עוזרת לו בחנות. שלו

  .היא תמיד נשארה עצובה, הכמה שאבא שלי ניסה לשמח אותה ולפנק אות. תמיד הייתה עצובה, המלחמה

  

היא התאבלה על בני המשפחה שנספו ולבשה שחור . גם סבתא הייתה מאוד עצובה אבל היא איכשהו הצליחה לצאת מזה 

אבל רק , היא אמנם החליפה. עד שלאבא נמאס והוא ביקש ממנה להחליף כבר את הבגדים השחורים, במשך כמה שנים

למדתי , סבתא הייתה אישה חזקה מאוד. 84היא נפטרה בגיל . לבש עד סוף ימיהכך היא נהגה להת. לבגדים כהים אחרים

 13-14כבר הייתי בת  .אבל לא הסתדרתי שם ,רציתי ללמוד בבית הספרנורא אני , כשסוף סוף התגוררנו בדירה .ממנה הרבה

יום . צ בקיבוץ"ביום ועבודה בשעות אחה לימודים –ניסיתי להשתתף בעליית הנוער . ובכיתה למדו ילדים מכל הגילאים ביחד

כי אני לא , אמא נבהלה כשהיא ראתה אותי. ה'אמא באה לבקר ומצאה אותי עושה ספונג, אחד כשהייתי בבית עליית הנוער

  . החליטה שאני צריכה לחזור הביתהוהיא  הלכנו למנהל, היא מאוד כעסה שלא סיפרתי לה, הייתי רגילה לדברים כאלה

התחלתי לעבודה  16ובערך בגיל , עבדתי במספר מקומות בתור מוכרת או פקידה 15-16הלכתי לאולפן ובגיל כשחזרתי 

, באותה תקופה גם הכרתי את בעלי. ליד הנמל, בחנות מאוד טובה למכשירי כתיבה ומתנות לתיירים ברחוב העצמאות בחיפה

. וחצי התחתנו והתגוררנו יחדיו בחיפה 17ייתי בת כשה. ומיד היה לנו שיח משותף, משה היה מאותה העיר שלנו .משה

למרבה הצער הוא . הוא היה אדם יוצא מן הכלל, חייתי עם בעלי חיים מאוד טובים. הבאנו לעולם את בני יורם 23כשהייתי בת 

  .62-63נפטר בגיל 

  

, ר על לכידות המשפחהאני רוצה להעביר את המסר שחשוב מאוד להיות אופטימיים וחשוב לשמו, למרות כל מה שעברתי

אני חושבת שהנצחת סיפוריהם של ניצולי . באחידות המשפחה יםלעיתים פוגעש - יזיה והאינטרנט במיוחד בעידן החדש הטלוו

צריך לזכור . אלא רק שבוע לפני יום השואה, אבל עם זאת לא צריך לדבר על השואה כל השנה, השואה זה דבר חשוב ביותר

כי הילדים צעירים מידי , אני גם רוצה להוסיף שלדעתי את המשלחות לפולין יש לעשות אחרי הצבא . אבל לא כל הזמן, תמיד

  .ואפילו פחות 17-18בשביל משלחת מסוג זה בגיל 
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