
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה
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   אידלשטיין:המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית
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  רומניה:ארץ לידה

   אידל:של האב שם פרטי   לאה אברהם:שם פרטי ושם נעורים של האם
   

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/האם הי( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .היה לי אח מבוגר ממני בשנה ושני הורים. ומניה בעיר יאס שבר1935נולדתי בשנת 
  

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

לא יהודי /גון יהודיאר/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

הונגריה , נשלחו הגרמנים להיכנס לרומניה, לאחר עלייתו של אנטונסקו לשלטון ברומניה וחבירתו להיטלר ומוסוליני, 1940בשנת 
 17נתלו ברחבי העיר מודעות הקוראות ליהודים בני , כחלק מכך. נות ופגיעה ביהודי יאסהחל מאותה שנה התחילו מעשי גזע. כיה'וצ

.  שלג מהכבישיםתפנולשלוח ל, הצעירים יותראת  ו, פיזית לעבודהבכדי שיוכלו לגייסם להחתים את תעודת הזהות שלהם 50עד 
 הנאצים סגרו את כל בתי הספר , באותה תקופה.חוליםואחרות עבדו בעבודות ניקיון או בבתי , הנשים שידעו לתפור עבדו במתפרות

הכניסו אליה י הרומנים אשר "גודרה בגדרות תיל עתחנת המשטרה בעיר . גרמניםה היהודים והפכו אותם לבתי חולים עבורשל 
את כל מי שהיה  זמן מסוים הגיעו למקום גרמנים עם מכונות ירייה והרגו לאחר.  שהיו כלואים שם ללא אפשרות לצאתאלפי יהודים

  .בפנים
הוא עבד יחד עם יהודים נוספים .  מיאס ברכבת נסיעהיומייםכמרחק של ב זהו אזור הררי, 'אוקנה'מקום בשם  באבי נשלח לעבוד

 שנהבמשך אבי עבד שם .  קוב אבנים ביום על מנת לחפור מנהרות לרכבת8 לפנות עבודתם הייתה.  אנשים4שחולקו לקבוצות של 
ברי המזל אכן , ולבקש שישלחו להם חבילותהרומנים הורו להם לשלוח מכתב לביתם , באותה תקופה. זור הביתהללא אפשרות לח

  .שרוקנו את תוכן החבילה  לאחרהרומנים שמילאו ניםאבב אך רבים היו מקבלים קופסא מלאה ,חבילות את הקיבלו
,  והגיע לביתנוהוא הגיע לעיר בשעה מאוחרת. ה ליאסשזה כאמור זמן הנסיעה חזר, לאחר שנת עבודה קיבל אבי חופש ליומיים

אך אמי הייתה אישה חזקה ואמיצה . וחששה שמדובר בשודד, אני זוכר כי אמי פחדה לפתוח לו את הדלת תחילה. 7הייתי אז בן 
אמי . הוא היה מלא בכיניםש מכיוון אל תוך הביתשק ואינו יכל להיכנס היה לבוש באבי .  לו את הדלתהחליטה לפתוחולבסוף 

 הלך ,לאחר שהתקלח. קיצצה את שערו וזקנו לאחר שלא התגלח במשך שנה שלמה לאחר מכן היא. הדליקה אש וחיממה עבורו מים
בעלת תושייה אישה אמי שכאמור הייתה אך .  פחד אבי שיהרגו אותו על שאיחר לחזור לעבודה,כשהתעורר. יום שלםלמשך לישון 
 בבוקר. רבה שגרמה לו לנפיחות  לאבי זריקה ברגלהוא נתן, לאחר שהרופא ביקר בביתנו. ר אלק" בשם דופא יהודי פנתה אל ר,רבה

  .לאבי חודש חופש החליט לתת אשרת אבי על מזחלת סוסים לרופא רומני בשם קוטאי  לקחה אמי א,שלמחרת
 שנים בבית הסוהר והחרמת 5במשפט גזרו עליו . משפטכי הוא איחר ביום ומיד נשלח להתברר לו ,  אבי לרופאלאחר כחודש כשחזר

אך אבי נלקח לבית הסוהר שם עבד בעבודות . לכן רכוש לא היה לנו ולא היה מה לקחת, באותם ימים חיינו בעוני עצום. כל רכושו
, ו מעבודה זושידעה על הקשיים הגופניים של אבי פנתה אל מנהל הכלא במטרה שיפטור אות, אמי. פרך ובסחיבת מים כל יום

שיעבירו את אבי לעבודה שלא מצריכה המנהל אכן דרש . ובתמורה הביאה לו קצת כסף ומזון שהשיגה דרך עבודתה בשוק השחור
בלי שאיש (לביתו וזה אישר לאבי לצאת כל יום שישי בליווי שמירה , להתיידד עם מנהל הכלאאמי הצליחה , עם הזמן. מאמץ פיזי

  . לארוחת שישי צמוד עם שומרי הגיע אב, יום שישיכלב, וכך). ידע לאן הלך
  .שחררו את בית הכלא ופקדו על כולם לברוח, הרוסים נכנסו לרומניה, לאחר תקופה

, שלחו אותי לטרנסניסטריה, לאח מכן. תפסו אותי משחק ברחוב עם מעיל שמסתיר את הטלאי הצהוב, אני זוכר כי באחד מן הימים
בכל בוקר . ואת רגליי עטפו חבלים וניירות, לא התרחצתי, לא היו לי בגדים. לשקר ולעבוד, לגנוב, שם למדתי ללכת מכות

  .היינו מגלים כי עוד שני ילדים מתו במהלך הלילה ממחלת הטיפוס, כשהתעוררנו
  

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

הייתי . כולי הייתי עור ועצמות ופחדתי לאכול הרבה כי ידעתי על הרבה שמתו מכך, הייתי כחוש ורזה מאוד, עם שחרורי מהמחנה
בדרכנו פגשנו גויים שהסכימו לנו . החלטתי לחבור עם אנשים נוספים ויחד צעדנו לכיוון יאס. לא ידעתי לאן אני אמור ללכת, אבוד
, אלו שסירבו לארח אותנו. וחששו שנדביק אותם במחלת הטיפוס, היו גויים שפחדו מאיתנו. ון אצלם ולפעמים אף נתנו לנו מזוןלל

עלינו על רכבת שנסעה לכיוון הליכתנו , לאחר מספר ימי הליכה. ולפעמים אף היינו מכים אותם, היינו גומלים להם בהריסת ביתם
היו . ושוב הייתי אבוד, לא מצאתי שם איש שאני מכיר. יאס,  מספר ימים חזרתי לעיר הולדתילאחר, וכך. ללא שידענו מה יעדה

אך זה לא הספיק , הם נתנו לנו מעט אוכל. 'קומיטט'הביאו לי אוכל והפנו אותי לארגון אמריקאי בשם , שים טובים שעזרו ליאנ
  .גונבים ואוכלים על מנת לשרוד, ובאותה תקופה חיינו כמו חיות



 

הרב ארגן אותנו בקבוצה ושלח אותנו לבוקרשט . ומטפל בילדים קטנים, שמעתי על רב יהודי שגר ברחוב הצלב, חד מן הימיםבא
' דרור הבונים', 'אגודת ישראל'שם היו הקבוצות , יחד איתו נסענו יומיים ברכבת עד לאורדיה שבטרנסילבניה. בליווי מדריך יהודי

 הרב היה .יליונר יהודי עם קשרים בכל העולםמ, בראשותו של הרב שמעון גרוס' אגודת ישראל'אותנו צירפו ל. 'הפועל המזרחי'ו
לנו חליפות עם קסקט ולימד את  הוא אף הכין . ובגדים נקייםאוכל, מקלחת,  ילדים יהודים ודאג להם לתספורת200-300אחראי על 

זר לנו להבריא המקום ע. תחת פיקוחו ועזרתו של הרב, דול יחד עם אחי הג2במשך כשנה גרתי ברחוב קוזאבוצה . הילדים להתפלל
  .  קצת כסףלחסוךבאותה תקופה גם עבדתי בכדי . והשיב לנו את כוחותינו
עלינו על רכבת וירדנו . אחי הודיע לי כי עם בוקר אנחנו בורחים יחד עם עוד כמה ילדים במטרה להגיע לוינה, יום לפני תשעה באב

משם המשכנו לוינה אוסטריה למקום . בלילות צעדנו בשדות עד שהגענו לגבול הונגריה.  בכדי לא להיתפסממנה לפני גבול הונגריה
הוא השאיר לי כסף , שם פגשתי אדם מהעיר שלי שסיפר לי שהורי נמצאים גם כן בוינה אך בלאגר אחר, בשם רוטשילדספיטאל

  .בכדי להגיע אליהם
  .10הייתי אז בן . היא הבטיחה לי שיותר לא ניפרד לעולם. שות ולא הפסיקה לבכותכאשר אמי ראתה אותי היא התעלפה מרוב התרג

שם שהיתי עם אחי במשך . מנהיגי היהודים לא רצו שיהיו ילדים בעיר ולקחו אותנו לבתי יתומים בהרי אוסטריה, באותה תקופה
  .ושוב חזרנו להיות יחדיו, לאחר מכן אמי חזרה כדי לקחת אותנו. כשנתיים
הגיעו לשם יהודים מכל הארצות שהתגוררו בשכירות בבתיהם של . גרמניה,  תקופה שלחו אותנו ללאגר פרבלד במינכןלאחר

  .הגרמנים וחיו שם באופן מאורגן יחסית
כולנו קיבלנו אישורים לעלות . באותה תקופה האמריקאים העניקו ליהודים כמות מוגבלת של אישורים לעלות באופן חוקי לישראל

יחד . הודיעו לנו כי הגיע הזמן לצאת לדרך, בוקר אחד. שם שהינו במחנה עקורים. ליד הגבול עם איטליה, ותנו לאוסטריהולקחו א
לאחר , 48בינואר . שהפליגה לישראל' טטי'שם עלינו על האוניה , עלינו על רכבת עד לנמל בנאפולי, עם כל היהודים ששהו במקום

 אני זוכר שכל נוסעי האונייה שרו את שירת ,עם הגעתנו לארץ. ה והגענו לארץ ישראלעגנו בנמל חיפ, הפלגה של שלושה ימים
  . לרעננהבנמל חיכו לנו האנגלים והעבירו אותנו לאוטובוסים אשר נסעו. 'התקווה'

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'המשך וכודורות / משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .ביצה וזיתים,  פרוסות לחם2וכל אחד מאיתנו קיבל , כאשר הגענו לרעננה נאלצנו לגור באוהלים

  .ואחי התגייס לצבא, שם מצאתי עבודה,  לחיפהעזבנו אני הורי ואחי, לאחר תקופה
, אך אני, בים על יישובי האזורהיו התקפות רבות של הער, באותה תקופה. ושירתתי בקיבוץ תל קציר,  התגייסתי לנחל1955בשנת 

  .מעולם לא פחדתי
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