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   1944: תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

, קפריסין: ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

   במשך שלושה חודשים 

  

  :עליה שנת

1947 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " מדינת היהודים"אוניית 

  



 

  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                                                                                                                                         

. החיים היו טובים מבחינה חומרית ורוחנית, פה טובה מאוד ברומניההייתה תקו. היינו במשפחה שלושה אחים ואני הצעיר ביניהם

  . שלמדו בו גם יהודים התלמידיםשרוב אני למדתי בבית ספר מעורב 

  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

והפגיעה הנוספת הייתה בפרנסת  לא היה אפשר ללמוד - הפגיעה העיקרית הייתה בתחום הלימודים. עברנו שבעת מדורי גיהינום

ובכל זאת הבעיה העיקרית הייתה שהתבגרתי  10-12בן , הייתי ילד קטן .הייתה חנות של תעשיית בגדים והיא נעלמה -המשפחה

ואנחנו אלו שהיו צריכים לבנות תעופה -בנו בעיר שלנו שדה. מוקדם מאוד מאשר הזמן בו אדם מתבגר באופן טבעי לאורך השנים

נתנו לי עבודה לחתוך . שאכך שהמטוסים היו נכנסים מתחתיהם ושדה התעופה היה מכוסה בבלוקים החל מהד, כיסויים מבטון

 -מ, עבדתי מבוקר עד לילה. חלק היו חותכים וחלק היו אחראים על הכיסויים, חלק היו מובילים, 20X40חתיכות דשא בגודל 

למד באוניברסיטה ולקחו אותו לעבודת כפייה במפעל בו , זכרו לברכה, אחי הגדול. זה לא היה פשוט, בבוקר לקחו אותי 6:00

גם את . לא היה אפשר לנשום, החומרים הרעיליםאני זוכר שהוא היה חוזר הביתה עם כל . זה היה משהו נורא, עושים צבעים

  . את כל הנשים לקחו לשם, חולים בעיר-אחותי לקחו לעבודה בבית

  

 10:00 בין השעות, שעות ביום להתהלך 6נתנו לי . לא יכולנו לחיות - אמנם לא לקחו אותנו להשמדה ואפילו שגרנו במקום אחד

אם מחר תנסה לא "אמרו לנו . בערב זרקו אותי במרכז העיר ומשם הייתי צריך ללכת הביתה, אחר הצהריים 16:00בבוקר עד 

אחד הדברים הקשים שהם היו עושים לעיתים קרובות היה לאסור את אבא שלי ולקחת אותו ". דמך בראשך –להגיע לעבודה 

בכדי שלא יהרגו גרמנים בעיר , אשר החזיקו אותם כבני ערובה במשך שבועיים םיהודי 200 - שם היו כ, סת המרכזילבית הכנ

גם  –זה היה הפחד הגדול ביותר למשפחות. בלי חוכמות, יהודים 10הם היו מוציאים להורג , אם חייל גרמני היה נפגע. שלנו

שבועיים אתה היית שם ואז אחרים  –ם יו 30גם הילדים היו מפוזרים במקומות עבודה שונים במחזורים של , נשארת בלי פרנסה

  .היו המון עבודות כפייה .היו שם ואחר כך חזרת שוב

  

. הביאו אותם לעיר המרכזית בלי לדאוג לאף אחד, התחילו להוציא את כל היהודים מהערים והכפרים הקטנים בהם גרו 1940 - ב

נו היינו מחממים את עצמ. בחושך בשלגאותנו בחוץ  נפשות והשאירו 5-6יחד עם מאות משפחות של  הביאו אותי לכיכר המרכזית

 .עגלות ועוד, לצורך מחסומים, אבל היה אסור לנו לקנות עצים מהגויים כי עץ שימש אותם בשביל המלחמה, עם עצים בוערים

  .שעות 10 -שמנו אותם בתנור והוא היה מחזיק כ. כדי שנתחמם, כתחליף לעצים, מ"ס 10X20הביאו קוביות פחם בגודל 

והוא פעל בשלטונות היהודים והגרמנים כדי שלא יוציאו את  בעיר שלנו גר הוא. הייתה התערבות של שר הפניםבעיר שלנו 

תתנו , לא –להוציא אותם ולקחת להשמדה , תעשו מה שצריך לעשות". אמר שהיהודים פה הם היהודים שלו, היהודים מחוץ לעיר

זאת הייתה עיר תעשייתית עם מפעלים גדולים שהעסיקו , רה הדדית של הקהילההייתה עז "להם לעבוד אבל אל תגעו בגופם

הם פעלו להשגת המקסימום , אלפי פועלים וכל בעלי המפעלים היו בהנהלה של הקהילה היהודית במקום והם פעלו בדרכם

  .זה היה מדהים –במינימום תנאים 

  

, היפגש איתההיה אסור לי ל, משפחה לא יהודית בסביבה אם הייתה. הניתוק המוחלט מהסביבהאחד הדברים החמורים היה 

הקושי  .היה ניתוק מהסביבה .לא לדבר איתו, לא להסתובב איתו -היה אסור לי להיות חבר של הילד של השכן , לדבר איתה

לא היה , לקחו אותי לעבודות כפייה, הזיזו אותי, באותה תקופה. היה ההתלבטות האיומה של הקיום 12הגדול שהרגשתי כילד בן 

כפרים והם העבירו את כל היהודים  30 - מסביב לעיר המחוז שלנו היו כ. ממה לחיות ולהתפרנס אך הקהילה הייתה דואגת

היה צריך , זה לא היה רק המשפחה שלנו. )'44-'41בין ( כדי שהם לא ישפיעו על הגויים, ומהכפרים האלו אל תוך עיר המחוז שלנ

בחוץ הסבל היה גדול  כי ,להתאכסן בו מקום לאנשים מה שהיה חשוב זה שהיה ,שבאה לגור אצלנו למשפחה, לדאוג לסביבה

  .אלו שלקחו כמה דברים בידיים וזהו, לוםבמיוחד לאלו שבאו בלי כ. וזה היה בתחילת החורף אם לא היה ממה לחיות, מאוד



 

לא יכולתי לדעת . היא זו שנתנה לנו את האפשרות להיות עם חצי ראש מעל המים, דרך הקהילה הייתה הפעילות הגדולה ביותר

צב לא היה מ. הודיעו לנו ברמקול על מקומות שהיה אסור לנו לנסוע אליהם. ידעתי רק מה יהיה בעוד שעה –מה יהיה בעוד יום 

באותה תקופה לא היה חיטה  .הם גרמו לכך שהמצב הפרטי של אחד לא יהיה קיים, דקות ולחשוב 5כזה שיכולתי לעמוד במשך 

אסור היה לי להיכנס . זה היה במקום לחם, עם הקמח הזה את כל המאכליםהיינו עושים , ולחם והמאכל העממי היה קמח תירס

  .ויים לא היו חנויותלג, לשוק ורוב החנויות היו בידי היהודים

  

ליהודי . היה אסור שיהיה כתוב שם יהודי, שהיה צריך להוריד מהחנויות את כל השלטים שאומרים איזו חנות זו - היה חוק אחד

אך הם לא ידעו איך לנהל , אז נתנו לגויים חנויות כדי שיהיו על שמם. אבל גוי היה יכול להחזיק בחנות, היה אסור להחזיק בחנות

זה היה , חיינו על קצבה דרך הקהילה. לא היו נותנים לו למכור, אז היו מחסלים אותו, אם ראו יהודי בתוך החנות. ותאת החנוי

היה איסור  - גם היה אסור לנו ללכת לבית הכנסת והיה אסור לנו לקיים דברים בסיסיים .הדבר היחידי שהחזיק אותנו קצת למעלה

  .ניסו לנתק אותנו מהעולם, ביתהיה אסור שיהיה רדיו ב ,לקריאת עיתונים

  

אתה חושב שאין לך כוח . אני חושב על זה שאנחנו לא יכולים לדעת מהי יכולת הסבל שיש לבנאדם, כשאני נזכר בתקופה ההיא

זה לא היה כמו הפתגם . לא לוותר, היה לך כוח להתקיים. מאיפה שלא יהיה, הקושי מביא לך את הכוח, אבל אין כזה דבר –

זה , זה נקרא שהיינו מוגנים. חיינו כתף אל כתף, כי הייתה לך עזרה, אלא צרת רבים הייתה מחסנת, "חצי נחמה –צרת רבים "

הייתי עם עוד חמישה אנשים בחדר וישנו . לא היית ברחוב, איפה להיות, שהיה לך כיסוי, היה הדבר היחידי בכל הצרות הגדולות

לא נתנו להם , אלו שלא אפשרו להם להגיע לערי מחוזות .שאר המדינות לא ידענו מה הם עושים ליהודים בכל .על הרצפה

  .לקחו את האנשים שלא היה מה לעשות איתם והגרמנים הכינו את הפתרון הסופי, להסתובב ברחוב ומשם התחיל הפתרון הסופי

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

אחרי , ל חצי שנהאצלנו הייתה הפסקה ש. התקופה בין תום המלחמה לעלייתי ארצה הייתה תקופה קצרה, לשמחתי הרבה

רומניה חתמה על הסכם עם רוסיה והאזור שלנו , 1943באוגוסט  23 -ב, אחרי חצי שנה. שהגרמנים הובסו וזרקו אותם מרוסיה

. הרומנים הצטרפו לכוחות המערב ואז שחררו אותם, היו ימים של מלחמה קצרה. שוחרר והגרמנים התחילו לברוח מהר מפה

אחרי כמה . כי שם הייתי מוגן, ידעתי שיש מלחמה וטנקים וירדתי למטה למרתף. שו כמחסהבבתים שלנו היו מרתפים ששימ

ואז ראיתי את הצבא הרוסי עם בגדים אפורים ומעילים ארוכים וכך , יצאתי דרך שברים של עצים, ימים של בומים והפצצות

  .שוחררתי

  

הכינו צוותים של אחרי  ים והרומניםרוסשל ה שלטונותה, לא השאירו לרומנים את יכולת השיקום. אז התחילו חיים אחרים

אבל בעיקר הרוסים לקחו , פתאום הסתובב ברחוב הצבא הרוסי יחד עם הצבא הרומני. לצורך שיקום המדינה והאזורהמלחמה 

היו  היהודים התחילו לפתח את המסחר אחרי שהחנויות שלהם, ל נשאר במקום והתחילו לשקם בחזרהוהכ. את העניינים לידיים

אבל זה לא באמת  םנורמאלייניסו ליצור תמונה של חיים  .הקמנו את המפעל שלנו בחזרה. והגויים שמחו, שנים 4סגורות במשך 

שיטת הלימוד  ".ליאנורמ"הלימודי ה שנים למדנו בבית ספר יהודי כדי לא להפסיד את הקשר 4בתקופה ההיא של . היה ככה

מבחן מעבר , )'ד-'כיתה א(שנים של בית ספר יסודי  4: אך החלוקה הייתה שונהשנה  12שם למדנו  -ברומניה הייתה אחרת 

ואז היה צריך לעבור מבחן בגרות קטן בכדי  1-4מכיתה : אך גם התיכון היה מחולק לשניים, )'יב- 'כיתה ה(שנים  8לתיכון ובתיכון 

וכמובן שלא נתנו לי את האפשרות לעשות את  4- ל 3הייתי בדיוק בתקופה שבין כיתה , בתקופת השואה. והלאה 5לעלות לכיתה 

נתנו לי לעשות את המבחן מאוחר יותר ואז יכולתי להמשיך  –אבל כשהמלחמה נגמרה והכול חזר , מבחן הבגרות הקטן

  .בלימודים

  

 ,היהודית שהתגייסה לצבא האנגלי ההבריגאדהיה את . הרומנים עשו הסכם עם רוסיה ונלחמו איתם נגד הגרמנים 1944בשנת 

שימשו כשליחים של הסוכנות היהודית והקימו את התאים הציוניים מחדש כדי לשמור על המסגרת של  ההבריגאדבתוכו חברי 

באתי הביתה מהתנועה ונרשמתי שאני רוצה לעלות לארץ והודעתי , 16כשהייתי בן . לאחר שעברנו את מה שעברנו ,העם היהודי

אז התחילו להקים תנועות ו 1947בספטמבר  1 -ארצה ב עלות איתי וככה עליתיושכנעתי אותם גם ל!"  אני עולה לארץ"להוריי 

  .ציוניות



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

והיה משא ומתן גדול כדי שיכניסו אותן " גאולה"ו" מדינת היהודים: "היו שתי אניות שעלו ארצה, חודשים 3היינו בקפריסין במשך 

חדשים שלי בארץ יחד עם קבוצה איתה הייתי בבני התחלתי את החיים ה ".מדינת היהודים"אני עליתי על האנייה . לקפריסין

, הגעתי לארץ והתחלתי לחיות את החיים הטובים, סוף כל סוף ".ת יעקבתקוו"שהיום הפך ל, בשדה יעקב" נווה עמיאל"עקיבא 

  .אחרי שעברתי מצב כל כך קשה

  

ה 'הגעתי עם חבר. יאחרים לגמרחיים , זה היה הבדל אדיר - זה היה מעבר עצום ממה שעברנו ברומניה למה שפגשנו בארץ

-16זה היה כשהייתי בן . במסגרת פלוגת העמק, להגנה התחילה מיד מלחמת השחרור וגייסו אותי. אחרים ונוער אחר ויחס אחר
עליתי ארצה לפני  .כדורים ונשק 50העיקר שהיו לך , המדים לא היו חשובים :ולימדו אותי תוך פחות מחודש איך להחזיק נשק 17

כך אני שומר על , זו הנקמה שלי. חינוך ובריאות, יישובים ודאגתי לאנשים לתנאים כלכליים 170 - בהן הקמתי כ, שנה 60 -יותר מ

  ". תסתכלו על כל הסביבה –אל תלכו כמו סוס שלא רואה "תמיד הייתי אומר לאנשים . שפיות

  

טיפלתי בהם  –ין'קוצ, איראן, לוב, ממרוקו –ני עליות הביאו אנשים שהגיעו בכל מי. היו לי עובדים ובאופן טבעי חלקם בלטו יותר

, עקבתי אחרי התפתחותן של משפחות. חוץ מיומיים בשבוע, הייתי איש שטח. והתעניינתי בשלומם ללכודאגתי להם , כמו אבא

, ל רחבי הארץהוצאתי בנים ובנות למוסדות חינוך בכ, עשיתי מהפכה. שלא יהיו כמו ההורים שלהם, רציתי לראות את הדור הבא

ולקחתי אותו " ? מה אתה עושה היום"מי שגמר בגרות שאלתי אותו ). שזה היה נדיר בזמנו(אם ראיתי שמישהו גמר בגרות 

  .לדיונים לתכנון יישובים

  

 

  2013נובמבר  ,ברק –בני , דנה ארנון :ראיון

  


