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  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

 4אני זוכרת שכשהייתי בת . קשה לי להגיד שהייתה לי ילדות, לכן, 8בערך בת , המלחמה פרצה כשאני עוד הייתי ילדה קטנה

יד אחת , היא אהבה מאוד מאוד לקרוא. סבתא הייתה אישה נפלאה. לסבא וסבתא, )איפה שנולדתי(מרטין נסענו מבוקרשט לסן 

לספר , סבא אהב לדבר לילדים. הוא היה חזן בבית הכנסת והיה לו קול נהדר. סבא היה מודרני יותר. מחזיקה ספר והשנייה סיר

פעם לא היינו קונים אטריות אלא מכינים . קבוע היה מרק אטריות, אני זוכרת שביום שישי. לנו סיפורים וגם אהב להצחיק אותנו

אבא . סבא היה שואף את האטריות בכזו מהירות ועם המון רעש ככה שכולנו היינו מתגלגלים מצחוק. והן היו ממש ארוכות, בבית

ואני זוכרת , ים בבית הוא הכיןאת כל הרהיט. הייתה לו נגריה שאותה ניהל עם אחד אחיו ועוד שותף, שלי היה נגר מאוד מוכשר

  .לפני המלחמה היינו קונים לחם וחמאה מבחורה בברשוב. אמי הייתה עקרת בית וטיפלה בי ובאחי הקטן. שהם היו יפים ממש

היו שמועות שלקחו אותם למחנה . אחיות של אבי ואחיו הקטן נלקחו למחנות עבודה, לפני שנכנסו הנאצים לברשוב, 1934בשנת 

באותה התקופה אימי הייתה ". סרטן"ב -במה שאנחנו יודעים היום רק להגיד, תי הייתה הרוסה מזה עד שחלתהסב. השמדה

, 22/11/1943סבתא נפטרה בתאריך . לא משנה מה מינו נקרא לו בשמה, סבתי ביקשה שהתינוק שייולד). עם אחי הקטן(בהריון 

  ).ארתור בלועזית(ולתינוק החליטו לקרוא דיברי , י קראו דבורהלסבת. 23/11/1943 -ב, ואימי ילדה את אחי הקטן יום אחרי

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):או אולי למי עזרתבמי נעזרת , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

, 10אבל אסור היה לנו לצאת לרחוב לפני השעה , לפני שעברנו למרתף היינו בבית. התחילה המלחמה 1944בתחילת שנת 

אחיה של אימי היו חכמים  ...מה גם שלא היה לנו כבר כסף באותה התקופה. הרוסות, החנויות היו סגורות ובכלל של היהודים

המורה כבר פחדה להיכנס . וככה כל שנה' ה -ל' אחר כך מכיתה ג', לכיתה ג' שהקפיצו אותו מכיתה א ,אריה, היה אח אחד. מאוד

ביישוב הקטן לא היה מה לעשות . הוא אפילו הופיע פעם בעיתון המקומי. לכיתה ללמד מאחר והוא כל הזמן היה מתקן אותה

הוא חזר הביתה . ראה דוד שלי טנקים על הרכבת, הבאחת השבתות כשהתחילה המלחמ". בילוי"תה מקום יוהרכבת הי, בשבת

אבל כנראה שזה ".  !?איזה סוף", כולם אמרו לו שהוא משוגע" אתם תראו שזה יהיה הסוף שלנו" -ואמר למשפחה ולחברים

  ... באמת היה הסוף

  

אני ואחי , מאיא. לתאי הגזים ,ויץוושאת סבתא שלי ודודה שלי לקחו לא. את דודיי ואת אבי, אחר כך לקחו את כל הגברים לעבודה

את . את התקופה הקשה הזו העברנו במרתף של הבניין. ועם שני ילדיה) אשתו של אח של אבא(הקטן נשארנו בבית עם דודתי 

. ובעצם כל הרחוב היו ממוצא גרמני, בעלת הבית שלנו הייתה ממוצא גרמני. הבית סגרנו ונעלנו ולא נכנסנו אליו כל התקופה

צאי "כשהתחילה המלחמה היא הייתה באה לקראת הבניין שלנו וצועקת . 5' תה לי חברה מבית מסיוהי, 1' בבית מס אנחנו גרנו

  ...ידעתי שאני עוד אחזיר לה. ואני הייתי כל כך מתרגזת, "יהודיה מסריחה

  

. חמאה ולחם, ממנה פעםבזמן שהיינו במרתף התקיימנו מאוכל שהייתה זורקת לנו לסורגים של המרתף האישה שהיינו קונים 

שאותם הרתחנו ועשינו , מים זורמים כמובן שלא היו ולכן אגרנו מי גשמים. היא הייתה זורקת תפוח אדמה ומזה היינו מתקיימים

אני יודעת . ואמי ודודתי היו מחלקות את הלחם לחתיכות קטנות שיהיה לנו לכמה ימים, לפעמים הייתה זורקת לנו קצת לחם. מרק

. קצין בצבא הגרמני -היה אח, שהייתה גרמנייה, לבעלת הדירה . לילדים, ל לנווהן שמרו הכ, חלקות ובכלל לא אוכלותשהן היו מ

. שעשוי חצי מעץ וחצי מסורגי ברזל שהיה נעול כל הזמן, היה שער גדול, למתחם, בכניסה לבניין. הוא היה בא לבקר פעם בשבוע

  .כשהוא היה מגיע היינו יודעים שאסור לנו לצאת החוצה לשחק. בא לבקרלאחיה הקצין היה מפתח וכך נכנס בקלות כש

  

ואני " מחבואים"שיחקנו את משחק ה. מא אישרה לנו לעלות לשחק קצת בחצריידענו שהקצין לא אמור להגיע ולכן א, יום אחד

י לספור הרגשתי שמישהו עומד כשהתחלת. כולם רצו להתחבא ואני עמדתי עם עיניים סגורות וספרתי. הייתי העומדת באותו יום



 

, אני נבהלתי כל כך. בני דודי רצו מהר למרתף לספר לאמי ולדודתי מה קרה. פקחתי את עיני וראיתי את הקצין. על ידי

גם לי יש . אני לא אעשה לך כלום, אל תפחדי" -הוא הסתכל עליי ואמר בגרמנית. שכשראיתי אותו מיד ברח לי פיפי במכנסיים

אני . כמו שנראות הגרמניות, עיניים כחולות וצמות, יכול להיות שהזכרתי לו את ביתו כי הייתי עם נמשים". יתילדה בגילך בב

  . אבל עדיין כל כך פחדתי. הבנתי גרמנית אך לא ידעתי לדבר. הבנתי כל מילה שהוא אמר

מא יא, את המעיל והכניס את ידו הקצין פתח. סגור, הוא לבש מעיל ארוך. מא עלתה למעלה והציצה במה שקורה עם הקציןיא

הידיים שלי כל כך רעדו שבקושי . הקצין הוציא חפיסת שוקולד ונתן לי, למזלי. חשבה שהוא הולך להוציא אקדח ומיד התעלפה

, אני מיד רצתי למרתף . לאחותו, ועלה למעלה) ילדים, תשחקו" (שפיל, שפיל"הוא אמר בגרמנית . תפסתי את חפיסת השוקולד

בני ... היא כל כך נלחצה. מא לקח כמה ימים להתגבר על הפחד כשהקצין הכניס את היד למעילילא. דודה ולבני הדודים, מאילא

אבל ברור !!"  אפילו ברח לי פיפי במכנסיים, אני לא נותנת לאף אחד"אמרתי להם . הדודים קפצו עלי וביקשו שאתן להם שוקולד

  .חתיכת לחם, סוכר, קפה - הוא היה משאיר לנו משהו קטן על המדרגות ,כל פעם שהקצין היה בא ...שבסוף נתתי להם

  

כשהיא חזרה היא סיפרה לנו כל מה שקרה שם לה . ויץ בחייםוושהצליחה לשרוד את א ,מאיאחות של א, דודתי, בסוף המלחמה

הבת שלה אהבה מאוד  .בת ובן. אחרי המלחמה היא התחתנה ונולדו לה שני ילדים. ולשאר היהודים וגם על הדודים שנספו

הבן שלה למד רפואה שלוש שנים ברומניה . הם עלו לארץ לפנינו. מוזיקה ולמדה פסנתר ובהמשך אפילו לימדה לנגן על פסנתר

. כסיים חזר ארצה ועבד בוולפסון. ב לעשות פרופסורה"שלחו אותו לארה. הוא עבד בבלינסון בתור אורולוג. ושנה רביעית בארץ

וכך " יד ושם"רק עם כשבאו מ, דודתי לא דיברה הרבה על אושוויץ. תו ללימודים נוספים ולא חזר יותר ארצהלאחר מכן שלחו או

אמי הלכה לקנות חלב והחנות הייתה ליד . חזר יום אחד במפתיע, היחיד שניצל מבוכנוולד, אח של אמי. סיפרה על מה שקרה

היא דמיינה לעצמה כמה נעים היה אם אחד . זרו מהמחנותבזמן שעמדה בתור הגיעה רכבת ועליה היו אנשים שח. הרכבת

את : "הוא בא אליה ושאל... עיניים כחולות יפיפיות, שיעור שחור, יפה תואר, היא רואה בחור, ופתאום... ממשפחתה היה חוזר

. תם הביתהאח של אבי עבר שם עם כרכרה ולקחו או. ומיד התעלפה" ? איזה מהאחים אתה: "והיא ענתה לו בשאלה" ? הלן

, בארץ הוא התחתן. 1949בסוף שנת " ר"בית"הוא עלה לארץ עם תנועת . היא כל כך אהבה אותו, מא שלי לא עזבה אותויא

כשחשפו את . כשהוא נפטר הוא ביקש שעל המצבה שלו יכתבו את שמות הוריו ואת אחיו שנספו בשואה. נולדו לו שתי בנות

    .לפה מההתרגשותאימי התע... כל כך התרגשנו מכך, המצבה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

והם אמרו שהשתחררו מהמחנה !" ? מה אתם עושים פה"שאלנו . יום אחד נכנסים אבי וחלק מהדודים. אנחנו עדיין היינו במרתף

רק עם חלונות שבורים והמון , שנשארה כפי שעזבנו אותה, מיד יצאנו מהמרתף וחזרנו לדירה שלנו אחר כך. ושהמלחמה נגמרה

, יהודים" (יודן, יודן"תמיד פחדנו שיעברו ויצעקו . גם אחרי שנגמרה המלחמה חיינו בפחד. הרהיטים נשארו כפי שעזבנו. אבק

ס לא "בביה. פר היהודי נסגר והתחלנו ללכת לבית ספר של גוייםבית הס .ויזרקו אבנים ושוב ינפצו לנו את כל החלונות) יהודים

אחרי המלחמה היה . היו כאלה שסיפרו שעדיין מתנכלים אליהם. אני לא נתקלתי במקרים כאלה, הרגשתי שיש עוד אנטישמיות

חלה גם לא היה בהת. לקח זמן עד שאבא חזר לעבודה וחזר לפתוח את הנגרייה שלו מחדש. מאוד קשה לחזור לחיים הרגילים

מצבה , היא הייתה באבל כבד על אחיה שנספו בשואה. מא שלי הייתה במצב גרוע ממשיא... לאף אחד לא הייתה עבודה, כסף

מא לשיחה ואמר לה שהמצב לא יכול להמשך יעד שאבא הושיב את א! מא לשני ילדיםיא! קילו 38היה כל כך חמור שהיא שקלה 

. מא לילדים שלך או שאני לוקח את הילדים והולךילהיות א, או שתתחילי לתפקד כמו שצריך -הוא הציב לה אולטימאטום. ככה

  .חזרנו למסלול, צעד אחר צעד, לאט לאט. כמובן שהיא החליטה לחזור לחיים ולטפל בנו

  

ול כזה שמנו לב שעושים ק. אני החלטתי שזה הזמן להחזיר לה, שהייתה חברה שלי לפני המלחמה, 5' אותה ילדה מבית מס

היא הייתה . ככה שכל פעם שראינו אותה היינו עושים לה את זה, מא שלהימפחיד עם הידיים על הפנים היא מפחדת ובוכה לא

למדתי שם . שזה ממש נחשב טרנסילבניה, סיגט - אחרי כמה זמן עזבנו את בראשוב לעיר אחרת . צחקתי...מתרגזת ובוכה ואני

עברתי את . י להיות רופאת ילדים ואפילו עשיתי בחינות בכדי להתקבל לאוניברסיטהאני ממש רצית. ס וסיימתי בגרות"בבי

אמרו לי באוניברסיטה שאתחיל בלימודי טבע ואחרי שנה אעבור ללימודי . הבחינות אך כבר לא נשאר מקום במסלול שרציתי

החלטתי ללכת . להתחיל ללמוד הורי אמרו שזה לא בסדר ושעלי. אני ממש לא רציתי ללמוד טבע וסירבתי להצעה. רפואה

להם לא היו ילדים . ובזמן הלימודים גרתי אצל בן דוד של אבי' הסמינר היה בעיר קלּוז. שם למדתי במשך שנתיים. לסמינר לגננות



 

  .שלהם" המלכה"אז הייתי כמו 

  

התחלתי . אבי חלה מאוד ולכן הייתי חייבת לקחת כל עבודה שאמצא כדי לעזור בבית. להוריי, אחרי הלימודים חזרתי הביתה

יום אחד באה . בעל החנות היה יהודי. ובהמשך מוניתי להיות קופאית אחראית בכל הרשת, לעבוד בתור קופאית ברשת חנויות

: הוא אמר לה". איזו ִשיקֶסה יפה יש לך בקופה: "אמרה לבעל החנות ביידיש היא. לקנות נרות והסתכלה עליי, אישה לחנות

. לשדך לי קרוב משפחה שלה תכננההיא . מה שמי ומאין באתי, האישה התעניינה מי אני". היא יהודייה, היא יודעת יידיש, ששש"

  . שתו היה אח רווקלא. ה היה נשויאחי

והאישה מיד אמרה שגם אח של גיסתה אינו סתם ..." חכמה, היא מלומדת, היא לא סתם בחורה: "מנהל החנות אמר לאישה

הוא . אני הייתי קטנה ממנו בשבע שנים. ככה בעצם התחילו הדיבורים בין ההורים וכמובן המפגשים. הוא הנדסאי חשמל, בחור

וכמובן שיחד אהבנו מאוד ללכת  הוא היה מעניין, היה נושאים משותפים לדבר עליהם -הבחור מצא חן בעייני. 1929נולד בשנת 

קראו . העיר הייתה מוכרת לי והרגשתי בנוח. היכן שגר לפני הנישואין', לאחר שהתחתנו עברנו לגור בקלּוז. לקונצרט ולתיאטרון

נסעתי לבית , אחרי שנתיים נולד הבן הבכור שלנו .אביו נספה בשואה. גם הוא עבר סבל רב בתקופת הנאצים. לבעלי, לו סמי

 9, חודשים והשני בן 9-כשהבכור היה בן שנתיים ו. אחרי שנתיים ויום בדיוק נולד הבן השני שלנו. י בסיגט בכדי ללדתאימ

  .   עלינו ארצה, חודשים

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

הוריו של סמי כבר עלו . תה תקופה קשה של מיתון ואי אפשר שלא להרגיש זאתיבארץ הי. במטוס, 1962הגענו לארץ בשנת 

הצריף שנתנו לנו לגור . אנחנו הגענו לגור בעפולה עלית . לארץ בשנות החמישים וגרו בתל אביב ולאחר מכן עברו לראשון לציון

סמי לא מצא עבודה בסביבה ונאלץ לנסוע לבן דודו , בעלי . ככה התחלנו את החיים בארץ. ה נוראהיה מטונף מצואה והריח הי, בו

הוא היה מומחה , אחרי כמה זמן מצא סמי עבודה במפעל של ייצור מכונות כביסה. כדי לחפש עבודה שם, שגר בקרית מוצקין

מיד שאל את סמי אם ירצה . וראה כיצד הוא עובד יום אחד הגיע למפעל מנהל מחברת החשמל. עבד מהר וטוב, בתיקון שנאים

. שכונה בעפולה, עברנו מעפולה עלית לגבעת המורה, בתקופה הזו, בינתיים. סמי כמובן הסכים. לבוא לעבוד בחברת החשמל

 סמי חיפש עבודה נוספת. אמרו שלא יכולים לתת לו קביעות בעבודה. סמי עבד תקופה לא ארוכה בחברת חשמל ופיטרו אותו

חברת חשמל פנו שוב לסמי וביקשו שיחזור , לאחר תקופה שוב לא ארוכה. בנווה שאנן שבחיפה" בזק"כשלבסוף התחיל לעבוד ב

קיבל סמי את הקביעות ושם נשאר לעבוד  1964במאי , וכך היה. הוא הסכים לחזור בתנאי שייתנו לו קביעות בעבודה. לעבודה

  .עד שיצא לפנסיה

  

שם השכרנו חדר אחד , ית יםיעברנו לקר. סמי רצה שנעבור צפונה כדי להיות קרובים אליו, דהכשהתחילה הקביעות בעבו

סמי , בנוסף לעבודה בחברת חשמל .גם לדירת חדר, ת מוצקיןיאחר כך עברנו לקרי. חודשים 6וגרנו שם במשך ) 'בקרית ים ג(

ועם הזמן גם , הוא קיבל הרבה עבודה. חשמל שוניםהיה הולך לחנויות חשמל פרטיות והציע את שירותי התיקון שלו למכשירי 

אך , אני הלכתי ללשכת העבודה, בזמן הזה .לבסוף הצלחנו לקנות את הדירה במוצקין. ככה קיבל הרבה כסף, החל לעבוד בפרטי

 48ים לדירת ית חייאחר כך עברנו לקר! אני הייתי עקרת בית וגאה. לא קיבלו אותי לשום עבודה, מאחר ולא ידעתי לדבר בעברית

אני . שלא הרגשנו בגודלה הקטן, סידרנו אותה כל כך יפה, למרות שהדירה הייתה קטנה. לקחנו משכנתא וקנינו את הדירה. 'מ

בגלל שלא ידעתי , הילדים בגן היו כאלה מתוקים. 3עבדתי כעוזרת משק בית כחצי משרה ועוזרת בגן פרטי של ילדים בגיל 

  ...".עכשיו תגידי, יש לנו שתיים, זה רגל, שושנה: "היו אומרים לי -תי מיליםהם היו ממש מלמדים או, עברית

  

ביידיש זה " ֵפייֶגה. "מא של סמייא, שמה של ציפי ניתן לה על שם אחות של לוטי. ציפי, נולדה הבת הקטנה שלנו 1966בשנת 

. רק בפסח הייתה הפרדה בכלים והבית היה כשר. כשהיו חגים הינו מביאים את לוטי אלינו לצפון .פייגה נספתה בשואה. ציפורה

אמרה שהיא , לוטי, שכשבאה אלינו לפסח, פעם אחת. בשאר הזמן לא היינו עושים הפרדה ולכן היה לה קשה יותר להגיע אלינו

הוא . הוא היה גבוה כל כך. כשנכנסנו בעל הבית קיבל אותנו, "שטיחי מרים"אמרו לנו ללכת ל. רוצה לקנות לנו שטיח במתנה

' ניץ'הוא היה מויז. סמי הכיר אותו תכף" ? זאת את, גברת שרל: "הסתכל עלינו בצורה מוזרה קצת ואחרי כמה זמן הוא אמר

תמיד היו , תה בעיה בעיריאם למישהו הי. הוא אמר שהיא אישה כל כך חכמה. הוא הסתכל עלי ושאל אם היא חמתי. מהעיר שלו

הייתה לה מכונת . ממש כמו אם ובת, אהבנו אחת את השנייה מאוד. דרנו מאוד טוב יחדאנחנו הסת. לשאול בעצתה, באים ללוטי



 

, יפיפה, היה לה שיער לבן! אפילו שלא ידעתי לתפור, היא אמרה שכשהיא תלך המכונה עוברת אליי. שהייתה תופרת, תפירה

אחרי ניתוח שלא רצינו שיעשו , הסרטן היא נפטרה ממחלת". השיער והנעליים"היא תמיד הייתה אומרת שהכי חשוב לאישה זה 

  .אותו בכלל

  

  .אני הייתי מטפלת בילד נוסף שהיה מגיע אלי הביתה. כי לא יכולתי להשאיר אותה בבית, אחרי שילדתי את ציפי עזבתי את הגן

ככה בעצם ו". רק עברית, מעכשיו, מספיק לקרוא בבית הונגרית ורומנית"כשהבן הגדול התחיל ללכת לבית הספר הוא אמר ש

  ...למדתי עוד לפני המלחמה' ב-'הרי את הא. התחלתי ללמוד עברית

חגגנו לה יום הולדת שלוש שנים בגן ואני עזרתי . הכנסתי אותו לגן פרטי כי חיפשתי עבודה, בערך 3כשהבת שלי הייתה בת 

אמרתי . ם הייתי מוכנה לעבוד גםהגננת ראתה אותי וביקשה מהעוזרות שלה שישאלו אותי א. לולגננות ולמטפלות לסדר את הכ

בזמן שהגננת יצאה , שנים אני ניהלתי את הגן 4כשבמשך , שנים 8עבדתי שם במשך . שאני מוכנה לעבוד וככה התחלתי

  .ללימודים בסמינר

  

היה לי מאוד קשה לנסוע בתחבורה הציבורית כל . חדרים 4', מ 120בדירה גדולה של , עברנו לגור בקרית אתא 1977בשנת 

, הלכתי לשם. ושכדאי לי להגיש מועמדות, ת אמרה שפותחים גן נוסף בקרית אתא"והמזכירה של נעמ, ת חייםיבוקר לקרי

ואני חשבתי , כל כך הרבה בנות היו שם - הלכתי וחשכו עיני. נרשמתי וקיבלתי מכתב אחרי כמה זמן להגיע לפגישה עם המפקחת

לי היו בעיקר מכתבי תודה . היא ביקשה שאראה לה המלצות, כשנכנסתי למפקחת ...ועוד יש את הקושי של השפה, בלאיך אתק

בנוסף  ".כיתת גמולים"אני הייתי אחראית . המפקחת ממש שמחה והתרשמה וככה בעצם קיבלתי את המשרה. מההורים

. עודת מוסמכתשבמרכז הכרמל כדי לקבל ת" בבית רוטנברג"למדתי פעם בשבוע , ללימודים שלמדתי בסמינר בטרנסילבניה

גם כשהייתי מנהלת לא . הייתי מנהלת הגן, שנים האחרונות של העבודה 4- ב. עד גיל פרישה, שנה עבדתי בגן הזה 17במשך 

  .זה לי מאוד חשוב, ויתרתי על העבודה עם הילדים

  

ומה יעשה , כל חייוכי הוא היה רגיל לעבוד ולנסוע למקומות , ואני האמת קצת חששתי, סמי בעלי יצא לפנסיה 1995 בשנת 

הוא שירת . הבן הבכור התחתן, מיקי, הילדים גדלו .ל היה בסדרושנה אחר כך אני יצאתי לפנסיה והכ... ?עכשיו בלי העבודה

הובטח לו תפקיד חשוב מאוד כשלבסוף לא , כשמיקי עוד היה בצבא. דורון ונועה, יערית, נולדו לו שלושה ילדים. שנה 25בצבא 

, יערית.  מיקי והילדים עברו לארצות הברית. עד כדי כך שעזב את הצבא ואפילו את הארץ, אכזב מאודקיבל אותו הוא הת

היא אומרת שבשבילה אני סבתא וגם . היום היא רקדנית בטן מקצועית. החליטה שהיא לא עוברת ונשארה לגור בארץ, הגדולה

מיקי עדיין . לומדת ומצטיינת, 15נועה בת . והב את העבודה שלוגסטרונומיה והוא מאוד א' למד בקולג, היום 23דורון בן  ...מאיא

  .ירועובד בתחום האו

  

ומאיר גידל אותה ממש עד גיל  10הייתה לה ילדה בת ... אך אנחנו לא היינו מרוצים כל כך, גם הוא התחתן, מאיר הבן האמצעי

למדה , הבת הקטנה, ציפי .לא צלח לבסוף אחר כך הם התגרשו והוא הכיר בחורה אחרת וגם זה. תמים, הוא טוב לב. 20

. אחרי הצבא היא נרשמה לכל האוניברסיטאות והודיעו לה שהיא התקבלה לשם. פיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע

היא גרה תקופה אצל . הודיעו לה שהתקבלה לפיזיותרפיה, כשעבר רק שבוע מתחילת הלימודים, בתחילה רק ללימודי ביולוגיה

בשנה השנייה . חודשים עזרנו לה לשכור דירה 3אחרי . כשהנסיעות כל יום היו מעייפות מאוד, מא שלי בדימונהיות של אאח

התחילה לעבוד , כשחזרה ארצה .כשסיימה היא נסעה לטייל עם חברה בארצות הברית. קיבלה אישור לקבל חדר במעונות

ואחר כך לקחה קורס של פיזיותרפיה של ספורטאים בוינגייט והחלה , היא עבדה שנתיים בבית אבות שאני נמצאת היום. במקצוע

  .ח כללית"בקופ, "לין"היום היא עובדת ב. שנים 3שם עבדה . לעבוד כפיזיותרפיסטית של מכבי חיפה

  

לו אפי, אני ובעלי היינו המומים מהעניין. החליטה לעשות הפריה מלאכותית, ולא מצאה זוגיות קבועה 37כשציפי הייתה בת 

סמי ". מי אני שאחליט מה ציפי תעשה בחייה"אבל אמר , סמי היה קצת יותר נוקשה בחינוך שלו עם הילדים. שידעתי קצת מזה

נולדה לנו . אך לבסוף הצליח, זה היה תהליך ארוך ".לא"והרב אמר ש" ממזר"לשאול אותו האם ילד כזה ייחשב כ, הלך לרב

, 4כשהילה הייתה בת  ".נשמה יפה"שזה " שיין נושיימה"הוא היה קורא לה  - חד ויפיפהבינה לבין סמי היה קשר מיו. הילה -נכדה

 -היא נולדה ב. איילה, הוא לא הספיק להכיר את נכדתו, לצערי .בעלי סמי אמר לציפי שהיא חייבת עוד אח או אחות להילה

  ...אך אני לא חושבת שהוא באמת הבין, אמרתי לו שציפי ילדה בת. 19/3/2010 -וסמי שהיה חולה מאוד ונפטר ב 9/3/2010

  .ואיילה בגן' הילה כבר עולה לכיתה ב, היום



 

  

הייתה לו . סמי שהה במחנה עבודה באוקראינה, בזמן המלחמה :הוא אמר שיש אירוע שבגללו הוא חולה, כשסמי היה חולה

מישהו אמר שכדאי לו לשתות כל יום . מותאנשים היו אומרים לו שהוא לא ישרוד את זה וי. דלקת ריאות חמורה עם מים בריאות

כנראה שבזכות . כדי שיוכלו לקנות ביצים לסמי, לוהכ, תכשיטים שהיו להן, האחיות שלו היו מכינות סוודרים ומוכרות. ביצה חיה

. דמההלך לעזור לגויים להוציא תפוחי אדמה מהא, יום אחד ...נשארה לו הכתף מעט שמוטה מטה מאז, עם זאת. זה הוא הבריא

הוא השאיר לעצמו חתיכה טיפה יותר גדולה משאר . סמי רץ מיד למשפחתו וחילק להם מהלחם. הוא קיבל חתיכת לחם, בתמורה

  .החתיכות

סמי האמין שבגלל שלא נתן . הוא אמר שזהו עונש משמיים, עבר לריאות ולבסוף לראש, שהתחיל בעצמות, כשחלה בארץ בסרטן

  .  סמי נפטר מהמחלה הקשה .הוא סובל וחולה כעת - חתיכה גדולה יותר של לחםעוד לחם לאביו אלא לקח לעצמו 

  

במסמך היה כתוב השם . קיבל מסמך לידו, "טיבי"שאנחנו קוראים לו  - מתיתיהו, בן דוד שלי מצד אבא, לא מזמן, יום אחד

. הבין מי אלו ושאל אותי אם אני מכירה הוא לא .גם היה כתוב" רוזליה"השם , הוא לא ידע של מי השם ושאל אותי מי זו". הינדה"

הוא אמר שמצאו באחד . שאלתי, "? למה אתה שואל!" " הינדה זאת אימי ורוזליה זו אני", אני התפלאתי ועניתי במין צחוק

זה היה מכת ". מועמדים להשמדה -רוזליה וברטה, הינדה, אירן טיבי, ברקוביץ סמואל"הבונקרים בבראשוב מסמך שבו כתוב 

הוא אמר מיד שלא !" ?מההה: "צעקתי. הייתי בהלם מוחלט... כנראה שכן... אנחנו ידענו שמבראשוב לא לוקחים להשמדה .חיי

יד "היום המסמך נמצא ב ...ככה מכירים אותי במשפחה כולם, "זיקה"כי הוא ידע שקוראים לי " רוזליה"שיער לעצמו שהשם שלי 

  ".ושם

 

  

  2013יולי , אתאת קרי, אדווה גולדשטיין :ראיון

  


