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  המשפחה
  

  ברומניה בעיר ,פ"התרד חודש אב שנת " יום רביעי כ של הולדתי היהתאריך העברי,  1920 באוגוסט 11           נולדתי ביום 
  Moldovaשבצפון מחוז מולדובה   Roman-רומאן     

   בנעוריו בית שאבא בנה אותו עודPrincipatele Unite 11. אוניטה מסיפאטאלה"צ   בבית הורי ברחוב פרינ
  . עזבתי את בית הורי1938 במאי 18וביום   כשנוצרו התנאים18ייתי וגדלתי עד קרוב לגיל    באותו בית ח

                     שם פתחתי פרק חדש וחשוב בחיי שעליו ארחיב , בבוקרסט, ונסעתי לבד לגור בעיר הבירה והעיר שנולדתי   
 מא פרלי וא-Buiumשל אבא בנימין Marcu   -ון למשפחת מרקואחר, זקונים-כאמור נולדתי כבן. בהמשך   
 זיכרונם לברכה                                                          . Iuju, Mathilda Surica:לפי הגיל, הם, והצטרפתי לארבעה האחים שהיו לי    

                .  
  
  

                                                                                                                    
   ואפרים עוד לא נולדמלבי הייתה כבר בישראל,  עם ההורים והאחים ROMAN ב 27.9.1955.                        

  
   אחים ואחיות8, פחתנו הגדולההמילה התקיים בחצר ביתנו שהכיל מספיק מקום לערך את מש-טקס ברית      

  אבא של     , על שמו של סבי, זיליג-שקיבלתי היה אשם .  עם ילדיהםי אב   מצד אימי ואותו המספר מצד
  מאחר והייתZIGU  שיניתי את שמי לזיגו האחרי מלחמת האולם השניי. זיליג בן בנימין-בעליה לתורה קורים לי אשר,    אימי

  .מוכר תחת שם זה 
  , לאומים שונים1075-  יהודים ו5299, תושבים נוצרים  11754ברומן היו  1926י הסטטיסטיקה השנת    לפ

  .הסמוכיםברחוב הראשי וברחובות , שרובן גרו במרכז העיר,  מהאוכלוסין היו יהודים50%   לפי זה 
  שני הצדדים היו    ב, היה המרכז המסחרי של העיר ובמחציתו שראשון) הרחוב הגדול(הרחוב הראשי ,    בזמני

   כולם ועד,שני בתי קולנוע , בתי קפה, מסעדות, ואחד יהודי) נוצרי(בתי מרקחת ,ברזלים, מזון, בדים,    החנויות
  היו גם עם בתי . רפדים ועוד,סנדלרים,חייטים,כגון נגרים, רוב היהודים היו בעלי מלאכה.בבעלות יהודים   

  ערכי  ,בין היהודים היו גם רופאים. חבלים ועוד,שמן נרות, שיצרו סבון   חרושת קטנים מפוזרים בשחונות העיר
  .ד"מורים וכ,    דין

  הקהילה היהודית"היו מאורגנים במוסדות שונים אבל הארגון המרכזי היה כמו כל יהודי רומניה ,    יהודי רומן
  בתי הספר היסודיים      : ושדאגה לנהל את כל המוסדות הקיימים בעיר כמ1848   שברומאן נוסדה עוד בשנת 

  אחד  Suschard Rivenson הנהלתו של המורה סושארד ריבנזון שפעלו בנפרד, יהודיים של בנים ובנות  
   שפעל פעם, למצות בית חרושת, בית מרחץ ציבורי, לבן לזקניםהמ,חולים היהודיבית ,א דודים של אב     מבני

  " מכבי"ל  לרב העיר וגם המועדון של ספורט שתשלום משכורת,משחטות לעופות ובהמות ,לפני פסח , בשנה   
    1921 י  קבוצת צעירים משכילים עוד בשנת" שנוסד ע FRIDMAN הנהגתו של עורך דין פרידמאןתחת , שהיתי חבר פעיל בו    
  ורט אולם הספורט של מועדון מכבי היה ממוקם בקומה ראשונה של בית מרחץ היהודי שבו היו מכשירי ספ    
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  למכבי היה גם מגרש ספורט ליד בית הספר . סולמות שני שולחנות טניס שולחן עוד, סוס,     שונים כמקבילים
  שהתקיים בארכיון העיר קיימים מסמכים המספרים על מפגן ספורטיבי .      היסודי היהודי עם מגרש לכדור עף

   ספורטאים מרומאן 500 - בהשתתפות כ והקהילה היהודית הבחסות העיריי 1934 אוגוסט 25-26-     ב
   14     והסביבה ביניים גם איני הייתי אז בן 

                                     
  לפני המצעד   " מכבי"במגרש ספורט של                                        

  
  , ל מאוד והיה בקי בכל מיני עבודותהוא היה בן אדם פעי, יםלאבא היה בית מלכה לנעלים עם חמש עובד        

  נוסף לעבודתו היה פעיל בוועד הקהילה היהודית איפה נבחר בבחירות .    וכמוני היה עובד וכותב ביד שמאל
  היה גם חבר . על החינוך היהודי בבתי הספר יהודיים יסודיים כממונה 1929בפברואר  27   שהתקיימו ב 

  .1900    בהנהלת מושב הזקנים שנוסד בשנת
  משנות  Averescu  אלוף ידוע בזמנים ההם בשם-   אבא נלחם במלחמות רומניה בצבא תחת פיקודו של רב

   וקיבל אות הצטיינות בשם 1916-1919ומלחמת העולם הראשונה 1917  במיוחד במלחמה משנת 1913   
  שנמצא אצלי כמזכרת"  צבאית התושיי"  

   - וב א הקים ביחד עם קבוצת יהודים מהשכונה ועד פעולה שאסף תרומותאב, בקהילה יהודית.   מחוץ לפעולותיו
   ירכיבו אותו ובנו עד קומה עם  יציע .1870ת נשסת הישן שנבנה עוד ב בית כנ.םהשיפוצי התחילו 1920   שנת 

  בעיר רומאן. משפחות45בית יעקוב והתפללו שם "קיבל השם שבית הכנסת .אי לגבנבחר לתפילת נשים ואבא   
   בתי כנסת שחלקם נהרסו על ידי המשטר האנטישמי ואחר כך נהרסו או נסגרו על ידי המשטר8   היו 

   14-הלך לעולמו בישראל ב ו1970 במרץ 2- עלה ארצה ב1879 במאי 7-אבא נולד ברומאן ב.  הקומוניסטי 
  . 96 בגיל 1975     במאי
     ל כוחותיה בהקרבה ובאהבה ממושחת בנוסףשקיה כמא עסקה בגידול וחינוך ילדיה הבודה שבא הי א          

  מקררים לא היו ועל כן , עבור המשפחה והאנשים שעבדו עם אבא יומי הבית בבישול יום-טיפלה משק מאיא     
  שבת הינו שומרים במרתף שאבא חפר במיוחד בסוף חצר , האוכל עבור שיש. יום,חייבת לבשל יום ההיית     
  שו כל השכנים בקיץ בימי שישי ושבתהבית שבו ישתמ     

       אני נולדתי עם שני נקודות חן בשפה עליונה וכשאימה הייתה מלבישה אותו או מסרקת אני זוכר שהייתה 
  בינתיים גדלתי עד היום .שפם ולא יראו לך את הנקודות אלא כשתהייה גדול תגדל.      מסתכלת אלי ואומרת לי

  .ל. במקומם אבל כל פעם כשאני מתגלח אני נזכר בדבריה זהנקודות נשארו,      ללא שפם
       לאחר שאחותי התחתנה אימא הייתה בא לבוקרשט לעתים קרובות לעור לה כצעירה נשואה טרייה וכמובן 

  
  ואחרי הצהרים היינו ,במה ואיפה אני עובד , עזבתי את בית אחותיש  לאחר ואיך אני מסתדר,    לראות אותי 

  ויצאה ,איפה הייתי אכל לארוחת צהריים פנסיון- פעם לקחתי אותו למסעדת. ם ברחובות בוקרשטמטיילי     
  רנוביץ לאחר כיבוש  המחוז "יהודי שברך מצ  בבעלותHohshtad  חוחשטדהשם המסעדה הייה .      משם שביעת רצון

   ופעם Basedoffים ממחלת אימא סבלה מהרבה שנ. יהיבוקובינה על ידי שרוסים ליפני מלחמת העלם השנ      
  אחותי שכנעה אותו לעבור את הניתוח ואז אשפזנו אותה בבית חולים פרטי, בבוקרשט.       בהזדמנות שהייתה

  .בהצלחה ניתח אותה Campeanuשם  רופא כירורג מפורסם בשם ו, Central      בשם 
   אימא הגיעה לייעוץ 1951וד משנת אחותי עם משפחתה יהיו כבר בישראל ע, 1960בשנת אבל לצערנו       
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  הלכנו איתה לרופא ממומחה שלאחר כמה בדיקות. ל.ביחד עם אשתי בטי ז.       רפואי מאחר ולא הרגישה טוב
   8- מחלה שמענה אותה שלוש שנים הכנע אותה ב, ה גידול בבטןיש ל ש      בישר לנו להפתעתנו ולצערנו 

  כל אחים של אימה ואבא עם  . זיכרונה לברכה79ה לעולמה בגיל  כשאימא היקרה הלכ1963      בנובמבר 
  .ל.שעם הזמן הלכו לעולמם ז, עלו לישראל, נפשות30מעל ,        ילדיהם

  אבל כפי .ל.ז, הכרתי אותו רק בתמונות, יליג קאופמן ז-מצד אימי בשם דניאל אשר,  שלי    את סבא         
  את סבתה  שפרינצה זוכר אות היטב הייתה .  מבני הדודים נושים את שמואני עם עוד ארבעה ,     שכבר  כתבתי

  במיוחד כשהתחילה לראות שוב לאחר שעברה ניתוח קטרקט שסבלה שנים עד ,     אישה  מודרנית עבור גילה
    1942 במאי 2-היא נפטרה ב.     לעיוורון

   לאחר מחלה 1963 נובמבר 8 לעולמה ביום     לאימא היו תשע אחים ואחיות והיא הייתה המבוגרת מהם והלכה
  .    קשה וממושכת כשאני הייתי כבר בישראל

  
  , יתה נמוכת קומהיה RATZA , סבתא בשם ראצה. בגיל מתקדם, היו זקנים,       את הסבים מצד אבא אני זוכר טוב מאוד

  ק הבית בגידול תרנגולות כל הזמן הייתה מתעסקת במש.    רזה ותמיד לבושה בשחור ועל ראשה מטפחת שחורה
   במיוחד להשמנה והסבירה לי שככה גם הכבד םלפעמים הייתי ראוה אותה מאכילה את האווזי. ובמיוחד אווזים 

  .ל. ז100נפטרה בערך בגיל !!  הייה יותר גדול וטים 
  מרוסיה הוא בא לרומניה . עם זקן לבן עגלגל, קומה- גם כן נמוךMarcu ישראל Strul  לסבא היו קוראים 

   מרוסיה עברובבריחתם.  נגד היהודיםםהפרו גרומי  בגללמאיפה ברחו,   עוד בנעוריו ביחד עם אחיוטיטריסא צ
  . ובזמן השחייה אחיו טבע ונפטר, די רחב ועמוקPrut בשחייה את הנהר 

  שמה לאימה לאחר הדלקתי נרות נ.  הייתי בביקור ברומניה וכרגיל נסעתי לרומאן לעלות לקבר אימי1995בקיץ 
  נשאר לי מספיק זמן והתחלתי להסתובב בין המצבות לחפש עוד קרובים ולאחר, וליתר הקרובים ואמרתי קדיש

  גבוה , אבן המצבה נשענה על גזה עץ אגוז ותיק. התרגשתי מאוד, מצד אבי, כמה זמן מצאתי במקרה את קבר סבי
  אז . ישראל הלוי מרקו- מרדכי: ה חרות את שמווהי, ניקיתי את האותיות החרותות על המצבה, עם סכין,ועבה

                                                                                     .התגלתה לי שאני שייך לשבט הלויים ולא לשבט ישראל כפי חשבתי כל הזמן
           
ילו ל עבוד בבנק מקומי בשם תיכון יתחלאחר סיימו בית ספר MALVY-MATHILDA,  SURICA האחיות שלי           

                Unirea  לא רחוק , ימזון ועברו לגור בבנייןחק " כשהתחתנה עם ז9301 הבנק בשנת עזבה אתו.    רומאן בסניף   
  .   מוראל  בשםנולד בנם איפה מבתינו    
      ועברה אוראל מוסקוביץ אכשתיחתנה עם בחור מבוקרסט בשם ,1936מטילדה ימשיכה לעבוד עד שנת          
    .חנות מעדנייה  57 .מסרול ן  בשדרת קשקיבלו מההורים שלנו פתח, בעזרת  כספיתוט בבוקרש לגור   
  .      ל. ז1997   דצמבר20ה לעולמה  ביום  והלכ  1951 בשנת  הם עלו ארצה.חיים, בבוקרסט נולד גם בנם   

  מאחר ושם בבוקרסט קיימות .באחד ממכתביה הזמינה אותי לבאו ולהשתקה אצלם1938בהתחלת שנת         
  ר בעיר רומאן  יותר אפשרויות למצוא עבודה ולהתקדם כאש 

  ,  זקונים- לב שהצטרך להיפרד מהבן-ודווקא אימא עם כל שברון. כשקיבלנו את המכתב לא ידענו מה לעשות
  אחד למטילדה הייה מישהו קרוב על ידה אחד מאחיה : הנימוק היה מבוסס על שתי נקודות. הייתה בעד נסיעתי

  ולשניהם היו , אימא היו גרים בבוקרסט מזמן רבשני אחים של , יותר טובה ודבר השני  ותהייה לה הרגשה  
  .  הידוע  SUCHARDחנויות ממתקים כסוכני בית חרושת לשוקולד בשם  
  התחלתי להתכונן וכמה ימים ליפני הנסיעה סידרתי לי את הבגדים הנחוצים , לאחר שקיבלנו את ההחלטה   . 

  על מנה שלילד יהיה על מה "שמיכה וסדינים קנים ובנוסף אימא שדאגה להכין לי חבילה עם כרית - במזוודת
   עליתי 1938 במאי 18 וחצי ביום 17כך עם מזוודה ביד אחד והחבילה בשנייה בגיל . לישון ועם מה להתכסות

  החברים  והעיר והסעתי אל יד בלתי ידוע של בירת , אחים,ההורים , ברכבת ועזבתי את הבית שנולדתי בו
  . אבל על זה אכתוב יותר למטה. הפרק אחי חשוב בחיי,  נפתח לפנימקום בו, רומניה העיר בוקרסט

  
     הנוערחוג" בשם חנותו של גידלה הרשקוויץ היה פעל במסגרת  ארגון ציוניבמקביל לעבודתו בו "אחי יוז        

  לד יהיה למרות ש. גם רוב החברים שלו פועלים שיהיו םשC.T.S. Cercul Tineretului Sionist  "   הציוני
  חלוץ  לעלות כהחליט 1932ובשנת , ובמיוחד להורים שלנו, עשה לנו הרבה צרות, מנומס ומסודר, שקט   
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  גר היה ש, רלה קאופמאן אחד ביחד עם בו דודו הויום , תוטל שחלאבל לא סיפר לנו דבר ע,לפלסטינה דאז   
   מהעיר מ מהבית" ק150 -פר רחוק כבאיזה כ.  להכשרה  לעבוד בחקלאותונסעוברחו מהבית    מולנו   ברחוב 
  .   רומאן

   לחפש בקשו ו תלונה למשטרה ההורים הגישו ,    כשגילינו ששניהם ברחו מהבית ולא ידענו איפה הם נמצאים
  לאחר כחודש. תקופה שיחזיק אותנו במתח רב ובמיוחד אימא הייתה מיואשת, גבר שלקח זמן ממושך,    אותם

  הורים. כנהוג בזמנים אלא, כפרית לשנייה-תם וישלחו הביתה ברגל מתחנה משמרת   קיבלנו הודעה שמצאו או
  בכפר שבו עבדו היו עוד הרבה צירים יהודים.    כמובן שלא הסכימו ונסעו לקחת אותם הביתה עם הרכבת

  , אוכל, עבודה ישנה, שם היו מאורגנים בשיטה קיבוצית.    שעברו את ההכשרה לעבוד בחקלאות ארץ ישראל
  .עבור כולם, הכול ביחד,    לבוש

  עשה שם מעשה לא מחושב וכדי לקבל את IUJU מאחר ואחי ,    הבחורים חזרו הביתה אבל עם זה לא נגמר
  ,ואז סידר לעצמו, נתנו עדיפות  ראשונה  לזוגות נשואים, לפי חוק הבריטי , להיכנס לארץרטיפיקת  "צה   

  .ומים עם בחורה שעשתה גם היא הכשרה   ובעזרת אחרים מסמכים של נישואים מד
  הייתה אפשרות. ו היה צריך להתגייס לצבה רומניה כמו כל ציר בגילו"יוזאחי שכ,1932-33   זה קרה בין שנות 
  כל מי ש קונה סוס מתאים לדרישות הצבא ותורם לצבא את הסוס לאחר גמר השרות ,    להסדר עם הצבה

  מאחר ובעירנו היה . ולאחזור כל ערב בבית. שנה במקום שלוש שנים   הצבאי יכול לשרת בגדוד פרשים רק 
  .ההסכם עם הסוסו התנגד בתוקף ולא הסכים לאפשרות " לו סוס אבל יוזגדוד כזה אבא רצה לקנות   

  אימא בכתה כול הזמן במחשבה שלא תראה אותו אף פעם,    בבית כולנו הינו מודאגים מהכוונות הציוניות שלו
  .הגיעו גם לרומניה על המאורעות ורציחות היהודים בארץ ישראל   במיוחד ש

  אני חושב שהדמאות הבכי והבקשות של ,     אינני יודע עד היום מה שכנע אותו פתאום לוותר על רעיון העלייה
  ובלי לחשוב יותר  אבל אז שוב עשה דבר ילדותי ובלי להתייעץ, או המאורעות בארץ, הדאגות שלנו,   אימא
  החליפו את התמונות ממסמכי הנישואין וההגירה במחשבה , ביחד עם בחור אחר שהסכים לעלות במקומו, י  מיד

  .לרוע המזל השלטונות גילו את הזיוף ואסרו את כל המעורבים בפרשה עגומה זו. שהזיוף לא יתגלה   תמימה
  פרוטקציות, וא היה פעילמהמפלגה שהכשאבא דרך המכירים ,   אז התחילה  תקופה חדשה של תרעומת וריצות

 Isacsohnהרב יסאקזון , הנאה הצליח לטשטש את כל הפרשה שבה היה מעורב גם בנו של רב העיר-  וטובות
  היה צריך להתגייס לצבה ,   בגלל פרשה זו שפתרונה ארך זמן ממושך פג זמנו של אפשרות ההסדר עם סוס

  מ מרומאן ומשם היה בא הביתה " ק180חוק מהבית כפרים במקום ר-  ונשלח לשרת  שלוש שנים לגדוד משטרת
  .  פעם לקמה חדשים

  .  ויתחיל לעבוד בחנות של פרפומריה ועבורו במיוחד  כמו כל דבר בחיים חלפו שלוש שנים קשים עבור כולנו
   נשלח כמו כול יהודי רומניה למחנות עבודה בכפייה עד סוף 1939 בשנת המשטר  האנטישמי עם עלית לשלטון  
    1946 ובשנת  המלחמה  

   1948ופתחו חנות ברומאן ברחוב הראשי עד סוף שנת ,  התחתן עם רוצה שהכיר אותה בחנות איפה עבדו ביחיד
   עלו לישראל 1961בשנת .  נולד בנם עדי1947בשנת .   כשהקומוניסטים עלו בשלטון עברו לעבוד כשכירים

  . ועברו לגור בגבעת שמואל
  אביב נכנסנו אצלו -לב ואשפז בבית חולים איכילוב בתל- לקח בהתקףו "יוז, מן העבודה בז31.07.1975 ביום 

  באותו הלילה בשעה . הוא אמר לנו שמרגיש טוב אבל חושש ש האולקוס הישן שלו נפתח  שהיה בטיפול נמרץ
   ולצערנו .ל.כמובן שנסעתי מיד עם בטי אשתי ז,  אחד קיבלתי טלפון מרוצה שביקשה לבאו מייד לבית חולים

   וקבור בבית עלמין גורדון ראשון לציון שתי שורות ליפני קברו של אבא65 הוא כבר לא היה בחיים נפטר בגיל 
   זיכרונם לברכה

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                         

                                                                                          
    הלימודים                                                                                                                                                  

  , בל מתקופה ההיא לא זוכר הרבה דבריםרשמו אותי לגן הילדים כרוב לבית אגיל חמש ההורים כשהגעתי ב     
  אמצע גו ענק מלא עצי ערמוני ממוקם ב,  עם אדריכלות ספציפית רומנית,וילה  היה בצורתןה שהבנייחוץ מז  
  .בר  
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   בוצת קשנבנה על ידי, לבנים, בית הספר היסודי היהודילההורים רשמו אותי , נהוג אז כבגיל שבע       
  בהשתתפות ציבור גדול ובנוכחות , 1909 ביוני 21ם ותארגנו ואספו את סכום הדרוש וביהש, ליםימשכ      
  בית הספר היסודי בשני פעל , עד. רומןבונח אבן היסוד של בנין בית הספר הישראלי ה, ממונה על המחוזה       
  , ייראמקבשם מיכאל ברו,  קבלן ידוע ברומןו על ידיעבוצשעבודות הבנייה  .ינים עם ארבע כיתות בכל בניןבנ       
  בחודש , פן חגיגיובית הספר החדש בא נפתח ,יםהתקדמו מהר ולאחר שצויד ברהוט וחומרי לימוד מודרני       
  . תלמידים226עם  1910וקטובר א        

, לאחר המלחמה.  לבית חולים ותלמידיו פוזרו ולמדו בכמה בתי כנסת בית הספרהפך, ונהולם הראשעבזמן מלחמת ה    
חבר בית הנבחרים ,  דוד של אבאןב, Suchard Rivenzohn, הבניין שופץ ונפתח תחת הנהלתו של פרופסור סוחרד ריבנזון

בית הספר פעל בחסות משרד .  בפריזשסיים את לימודיו, צדקההעם פעילות רבה בתחום התרבות ו, עיתונאי משכיל, לשעבר
 מר עדייןמנהל בית הספר היה , כשהתחלתי את הלימודים. רומןבהחינוך והתרבות של רומניה ובהנהלת הקהילה היהודית 

  .והן בתפקידי שנה שכ20לאחר , ריבנזון
שקיבל ,  מנהל בית הספרכשראיתי את, ד נרגשא הייתי מ.יום הראשון שהלכתי עם אבא לבית הספרהאני זוכר היטב את     

בבית הספר  התחלת הלימודיםבלה על המדרגות המובילות לכניסה ומשם בירך את הבאים עמד למוע, 'תלמידי כיתה א אותנו
  .היסודי

עם . הם עבור הזמנים ה ומרשיםקרוב לשפת הנהר מולדובה והיה בניין גדול, בניין בית הספר היה ממוקם בשכונה היהודית    
 ונעשיתי קטן יותר י הפחידו אות,יחד עם המנהל שעמד שם למעלה, עבורי ענקיותשרחבות בכניסה והדלתות הת מדרגוה 6-7

הוא אמר לנו לרוץ , ולתשובתנו החיובית? הבים לרוץואאנחנו ם המנהל אשאל אותנו , ירהווכדי לחמם את הא. ממה שהייתי
ישן יבה, רק אני, תחילו לרוץהכל הילדים . י יגיע הראשון לראות מבכדי,  מטרים60-70 - כ, עד סוף החצר של בית הספר

  . של אבאוצמוד לרגל, במקום בטוחאיך נשארתי 
. ך"עברית ותנ,  לתולדות עם ישראלNaiman, מר יוסף נאימן; למדתי ארבע שנים והיו לנו שני מורים, זההספר הבבית     

חשבון , השפה הרומנית, ימד אותנו תולדות העם הרומני שלGheorghe Uscatu,  אוסקאתוהמר גאורג, השני היה נוצרי
בשם , מורה נוצרי, ו וליתר המקצועות"ך וכ"בכיתות המקבילות המורים היו אליאס פלדשטין לעברית תנ. הארץ-וידיעת

אצל . טקס הלוויהב, השתתפנו, נפטר המורה לשפה הרומנית וכל תלמידיו, דקיץ אח  .Vasile Mancas, ואסילה מנקאש
היו מחזיקים , לבית הקברות בית ובדרךב, הימים האלה כל .תופטיר מיום ,ר את הנפטר לאחר שלושה ימיםוקבנהוג לויים הג

פעם הראשונה בחיי בן באז ראיתי . לא מכוסה, מונחת בארון המתים, עניבה ונעלים , עם חליפה חגיגיתה לבוש,הגופאת ה
לי ע עשה -  קיץהשלושת ימי במשך  עקב החזקתו בבית -  ריח לא נעיםנדף סביבתו ובגופתו מאדם מת וביחד עם העובדה ש

  .אפילו מפחיד ורושם רע, הדבר
חוץ מהאותיות , א ולא לכתובולא ידעתי לקר, אבל עם העברית לא הסתדרתי, כל ארבע השנים אותנו המורה נאימן לימד   

- חזק וקצת כפוף ופניו היו מחוטטים מאבעבועות,בוההמורה נאימן היה איש ג. עליתי ארצההזה  "ידע" ועם ה, ב–א  האלפון
הוא לא היה , אבל כשהיינו נותנים לו את ההזדמנות והיינו מעצבנים אותו,  סמכותי,הוא היה מורה טוב. שסבל בילדותו, רוח

עות מעלה וכדי שלא תוכל להתרומם על קצה אצב כלפי אבל היה תופס אותך בעור מתחת לסנטר והיה מושך אותך, מרביץ
  .חוליםהנפטר בדרך לבית הוא מכונית צבאית דרסה אותו ו, 1944בשנת . רגלך-הוא היה דורך על כף, רגלים

שכרו  ,לא אדע להתפלל בבית הכנסתחלילה ו" יהודי טוב"פחדו שלא אהיה , שלי בעברית" הידע"כשההורים ראו את     
, ותאעם פ היה אדם דתיכמובן הוא . א בסידורו אותי לקרללמד, אחרי הצהרים, ארבע פעמים בשבוע- שבא שלש, מלמדעבורי 

  .א בסידורולקרהצליח ללמד אותי לא  - סוף לבאני פחות ו, דאהמלמד השתדל מ. לעוצהיה לבוש בגדים וחלוק שחור ו
  בית   התחלתי את הלימודים,  סיימתי בית ספק היסודי ולאחר שעברתי בהצלחה את בחינת קבלה1932  בשנת          

  לאחר שפורסמו תוצאות המבחנים התחלתי לקנות ספרים  Liceul Roman Voda הספר התיכון בשם  
  .  מחברות וכמובן תלבושת אחידה וכי אחד הרגיש את הצורך להסביר לי את השוני מבית הספר היסודי לתיכון
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              .  היחידה ועודת התלבושכל תלמיד קיבל מספר שהיה חייב לתפור על השרוול הימני  של,מחנך,   מורה לכל מקצוע

  
         עם חברים מבית ספר תיכון

  
  עם מורה לכל מקצוע וכשנכנסו בכיתה הינו קמים ולאמי,  בשעה טובה התחלתי את הלימודים בבית ספר תיכון

  מורה למתמטיקה, יהודי, אני זוכר במיוחד את מר הולינגר. בת  ולא מתיישבים  עד שהמורה היה מסמן לנו לש
  אותך והמפואר חייבו   האבירה ביחד עם הבניית הגדול,המורים. חד ממנו אותו במיוחד ו מפ  שהיתי שונה

  בניין בית ספר התיכון נבנה בשטח שהיה בית הקברות היהודי הישן שחולל ונהרס .   ליתר כבוד ואחריות  
   נודע לי יתר מאוחר. לא ידעתי כשלמדתי שם זה  דבר.1872בשנת    

   300כונן לפני 'ומציינים בהם 1825מזכירים את קיומן עוד משנת  'זה קיימים מסמכים  בקשר לבית העלמין     
  תחת השפעת הכמרים דרשה לעתיק אותו , הנוצרית מהמקוםתאוכלוסיי.1500-1550בערך משנות שנה דהיינו   
    הפיץ שמועות שקריות שבביב ויות מפריעות להם וכומר שקנה קמה בתים בקרבת המקוםבתואנה שהלו  
   19בליל ש  Fundacescuר דאז בשם יבלי לבדות את אמיתות הטענה ראש הע. הקברות פועל בית מרזח  
   . עו צלבים במקום הקברים היהודיםאש חילו הקברים עקרו את העצים ותק-בעזרת מכבי,1872באפריל   
   מגרש1876כירו הבית העלמין הישן קנו בשנת  הכשהקילה היהודית ראתה שהשלטונות לא     

   בית קברות גם היום בו נקברו העצמות שהוצאו מהקברים איפה נמצא Bogdan Dragosh  אחר ברחוב ב שם
  . שקים300שחוללו בבית העלמין הישן ורוכזו בתך  
  הלכתי, בלי טקס מיוחד, בים הנתון. כל ילד יהודי להניח תפיליןכמו , הייתי צריך 13 בגיל 1933בשנת    , 

  . ונרגש הנחתי פעם הראשונה את התפילין לתפילת שחרית, שבו היה גבאי, לבית הכנסת,  עם אבא בבוקר
  בשהייתי צריך לחזורמעורער הייתי -קרות ורק אלוהים ואני ודענו באיזה מעמד-  כשעליתי לתורה קיבלתי רגלים

  .מצווה שלי-זה היה כל הטקס של בד. מאחר ולא ידעתי לקרוא בסידור, א את הברכות לעליית לתורה אחרי אב
   מסתכלים אלי מברך  ההורים שלי שמשם באיזה מקום למעלה בשמייםלשמחת,  הים המצב ישתנה לגמרה

  .רצון- שבעי
  ים למפע, פשטו את הרגלםיהרבה בנק, י מימוןבערך כאם באותם השנים ארצות אירופה ואמריקה נכנסו לקשי 

  אבא כמו אחרים. בכל אנף המסחר, בעיות כספיות הורגשו גם ברומניה,  נסגרו והאבטלה הפשתה בכל העולם
  הייתי ולאחר שלוש שנים בתיכון , פוטר העובדים ובין היתר,  נקלע בקשיי כספיים שהכריחו לצמצם ההוצאות

   בבד עם -בד, GENERALA ביטוח .למד בסיף של חבכמתאז נכנסתי לעבוד . הלימודים  צריך להפסיק 
  בית ספר זה היה .  העבודה נרשמתי לבית ספר בשעורי ערב איפה התחשבו בשלושת השנים שלמדתי בתיכון

   במקום שלוש רק שנה, יו זכים לשרות צבאי מקוצרוהבוגרים ההלימודים היו חינם ,  בחסות משרד העבודה
  איפה הלכתי לפי עצתה של אימא  , נות לבדים ואביזרי חייטות תקופה קצרה בחופת הלימודים עבדתי בתק. שנים

   בעיר ועל,חוב הראשיבר, ו חנות" נפתח ביחד עם אחי יוזאגודל שאמרה לי ללכת שם ללימוד המסחר וכשאהיה 
  .חלומות של אם" לאחים מרקו" הכתוב  שלטה  
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  BUCURESTI בוקרסט 
מקום בו  ,Aurel, אוראל, ביחד עם בעלה, Bucuresti,  ועברה לגור בבוקורשטי1936נת התחתנה בש, ,Malvyמלבי       
 .57 מספר, Regele Carol I המלך קרול הראשון תבשם שדר, עירב מהשדרות הגדולות שתמעדנייה באח            חופת

הסבירה , בבירה רומניה, ר ושםמאח, להשתקע אצלםוהזמינה אותי לבוא , מאז שמלבי התחתנה באחד ממכתביה, לאחר כשנה
   .Roman,  כמו רומןנההשדה ובמיוחד בעיר קט-כמו בערי,  יותר אפשרויות למצוא מקום עבודה ולהתקדםותקיימ, לנו
 אבל ,למרות שכולם הסכימו שבבירת המדינה יש יותר אפשרויות קידום, תוקיבלנו את ההזמנה לא ידענו מה לעשר שאכ    

הייתה , זקונים-שתצטרך להיפרד מהבן, לב-עם כל שברון, מאי אאקוודאלא ש. בגיל כל כך צעיר תילא כולם היו בעד נסיע
 אחד מאחיה ותהיה לה ,היה למלבי מישהו קרוב אליהשיהראשון :  אלוי נקודותתבעד נסיעתי והנימוק שלה היה מבוסס על ש

  .טסהיו גרים בבוקר, שליהדודים , מאיאחים של אה מיםששני, היה ,הרגשה יותר טובה והדבר השני
, סדרתי את הבגדים ויתר הדברים הנחוצים, התחלתי להתכונן נפשית וכמה ימים לפני הנסיעה, ההחלטהאת לאחר שקיבלנו    

היה על מה לישון ועם מה יעל מנת שלילד ", מיכה וסדיניםש, מא דאגה להכין לי חבילה עם כריתי ובנוסף אקנים תבמזווד
עזבתי את הבית שבו , 1938 במאי 18ביום ,  וחצי17בגיל אני יה ויהחבילה בשנ, תזוודה ביד אחעם המוכך " להתכסות
, אל בירת המדינה, בלתי ידועהסעתי אל נעליתי ברכבת ו, החברים ועיר מולדתי, הקרובים, האחים, את ההורים, נולדתי
שמזכירים ,  אני שומר עד היום כמה חפצים,ייהורמבית ..נפתח לפני הפרק הכי חשוב בחיימקום בו  ,Bucuresti, טסלבוקר

  ,טסעד שנסעתי לבוקורבו ירת הבית שנולדתי וחייתי ווהמנהגים וא, לי את ההורים
פעם אותה ראיתי אז ב, עם החשמלית, אוראל קיבל את פני ומשםגיסי א, טסשבצפון בוקור, נת הרכבת המרכזיתחבת        

 הלכתי עם , אחר כך.זמן מהשם ה לנו והתעכבנו תכימלבי חבה , רנו דרך החנותאבל לפני זה עב, נסענו הביתה, הראשונה
 - וCalea Mosilor, שנמצא בהצטלבות עם הרחובות, 31 'מס, Mantuleasa, הם היו גרים אז ברחוב. מלבי הביתה

Bulevardul Carol I , שלהםחנותלקרוב מאוד .  
  
    

, רחובותיה, עיר הבירה    תמונה דמיונית איך צריכה להראות אב ה לי איזה בבית הייתי עושסט  אבל רעד אז לא הייתי בבוק
יהודית איפה התאכזבתי היו רחוק מאוד מרובה   Dudesti –Vacarest iהרחובות   עלבמיוחד. ועוד כמה דברים מסוג זה הבניינים

  .מבחינת הניקיון והסדר אבל בסך הכול העיר יפה, מהדמיון שלי
הייתי מבקר אצל הדודים , ולבחון אפשרויות למלוא מקום עבודה מתאים,  כדי להכיר אותה יותר טובהתחלתי לטייל בעיר

  .בחנות להתייעץ בכול עניין ואחרי הצהריים איתי עוזר לגיסתי 
בשם      ת התחלתי לעבוד בחברה להובלות בינלאומיו1939 באפריל 12     לאחר כשנה מצאתי מקום עבודה וביום 

Continental  במחלקה להובלות מקומיות של סחורות ורהיטים .  
ת הרגשה שגיסי ובעקבו נתן לי יתר ביטחון ועצמאות,      העובדה שהתחלתי לעבוד נקלטתי טוב בחברה עם משכורת חודשית קבוע 

  אחדומצאתי ביום . חדר לגור בוהתחלתי לחפש ,  שאני גר אצלםלא היה מרוצה כי
 עם ביחד  Epureanuברחוב,  שעבר לגור בבוקרסט ברובה יהודיתJenica , בתיכון ברומאן איתושפגשתי ברחוב חבר שלמדת

    . והסכמתי מייד.כמובן שכירות, יש להם מקום בחדרואמר לי שהורים ו
בכל התקופה , עבורי הייתה שמטילדה ,  רוצה לציין ולהדגיש במיוחדאני.    כשהודעתי למטילדה על החלטתי הצטערה מאוד      
היא .  בעלהלמרות כל הויכוחים שהיו לה עם אוראל, העזרה העיקרית,  בזמן רדיפת היהודיםאחר כךוגם בזמן שגרתי אצלם , זוה

מכה בי ת, יתי במחנות עבודה בכפיהישהכ, ברגעים הקשים ובמיוחד בזמן המלחמה, טסרבתקופת קליטתי בבוק, ל הזמןעזרה לי כ
  . כל חייחכדברים שלא אש, ת וחומרית מוסריהמבחינ

, פתקאותלראות אותה ותמיד היו לה כל מיני ,  לחנות או הביתהליהםהייתי הולך א, אחרי שעות עבודה, לעתים קרובות    
 עם ,הייתה לה מוכנה חבילונתששאבוא וכמובן כשלא תשכח לשאול אותי כדי , שבהם הייתה רושמת המון דברים או שאלות

כבר שכפי , הייתה לצדיהיא מלבי הייתה כל הזמן אהבת אחים בין ביני ו. יס גם כסף לא הייתה שוכחת להכנוכן  מזוןדברי
  יה זכרה ברוךהי,  קשים ורטוביםימיםב, כתבתי

  בודה ובמיוחדוהינו נפגשים כמאת כל יום אחרי הע קיבלו אותי יפה בחברתם Jenica   שם החברים של 
  .הינו מבלים ביחד, לא ידעה מה הוא ההבדלבין החברים היו גם ספרדיים אבל אף אחד , בסופי שבוע

 1848שנת בעוד ש  מוכיחיםכיםמהמס, בם היו עשירים ובעלי מעמד בחברהושר, רומניםה ייםספרדה םבקשר ליהודי     
אותה שהתרחש ב, מרדבשעמד אז לצד איכרי רומניה , דוסיון באלייהודי בשם  ובראשה עמד טסלה ספרדית בבוקריהייתה קה

 משפחות 640 היו ברומניה ,19 - מאה ההבסוף , ראנו'בשם בז, טסוצגו על ידי הרב הספרדי מבוקרשה, מכיםמהמס. השנה
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שגרו , בנוסף לעוד כמה מאות,  משפחות9320 - לטס מספרם עלה רק בבוור1930בשנת ספרדיות שבאו מבולגריה ובוסניה ו
  .דרום הארץבמספר ערים בעוד 

, ידוע יותר בשם בית הכנסת הספרדי, "גדולהקדוש הקהל ה"כנסת גדול ומפואר בשם  ליהודי ספרד היה בית טסבבוקר    
 20-22 -ב, Garda De Fier" משמרת הברזל"בשם הידוע , אנטישמיתה הקבוצה התפרעותבזמן שהוצת ונהרס עד היסוד 

  .על כך בהמשך, אך, 1941ינואר 
בתי , המסעדות, בה היו גרים רוב יהודי העיר וכל החנויותהייתה שכונה יהודית ש, Vacarestiהשכונה , כפי שכתבתי    
  . מגורים היו בבעלות יהודיתהקפה ובתי הבתי , קולנועה

 בלויתשבאה , שמה היה בטי כץ, שמצאה חן בעיני ממבט ראשון, 16 תב, בחורה עם החברים היקרתי  מהפגישותתבאח        
יוסף , ביחד עם אחיהם, ינצה והאב ליוןיהאם ש, ביחד עם הוריהם, 11 ' בספטמבר מס13 רחוב בוהם גר. הרמן כץ, אחיה
 .Regimentul 6 Mihai Viteazul, של גדוד הצבא הרומני,  מול הבניין הידועלחייטות, בית מלאכה שםהיהיהם לאב, ופיקו

 מהשכונה , עם החשמליתהנסיע, שעה¾ במרחק של , אוכלוסייה נוצריתהרוב , במערב העירש ,בשכונהרחוב זה היה 
 בטי למדה בגימנסיה יהודית ,ת הספר היהודי בשכונה זוימאחר ובטי והרמן למדו בב    .Vacaresti-Dudestiהיהודית 

, Cultura" התרבות"בשם , יהודיהתיכון הספר ה והרמן בבית Instructiunea Goldfarbבשם גולדפרב , למסחר של בנות
  משםהיו שלם החברים כל 
 ריקודי ,וד לרקודאאבל אהבה מ,  תנועה לא מקובלת או בדיחה גסהוה איזרשלא מ, ביותר, ה ביישניתבטי הייתה בחור    
הייתי אז , או ללוות אותה הביתה, להתקרב אליההיה קשה ,  תמיד עם הרמן סוף השבוע למפגשיההייתה באש כיוון מ.סלון

אבל מצידה לא ראיתי ,  חן בעיני ממבט ראשוןהצאבטי מ, כפי שכתבתי .החשמליתהרכבת ללוות אותם עד לתחנת רק מסתפק 
היה בה , אהבה לרקוד, מלאת חיים, מזג עליזבעלת למרות שהייתה . לפי שום התייחסותכה ולא הייתה לה ושום רמז או מחו

  .ל שמירת במרחקמשהו ש
הייתי בבית ובהזדמנות זו מבקר אצלו גם  הבחורים והרבה פעמים הייתי ,מאחר ויצאנו ביחד, עם הרמן הייתי חבר טוב    

 מזמיניםגרים ברומאן היו שלי  וההורים טס בבוקרבודדידעו שאני ש  ומכיווןנהפכתי לבן בית,  עם הזמן.את בטי, כמובן,פוגש
  .ת ערבגם לארוחלפעמים אותי 

  היהודים רדיפת – האנטישמיות המפלגות
  

שהייתי עוד כ, 1936שנת  עד, הייתה מבוטלת, הפוליטיתאבל השפעתם , מפלגות אנטישמיות, מתמידמאז וברומניה היו     
 דבר שעורר ,עלתה בשלטון בבחירות די דמוקרטיות, הנאצית, סוציאליסטית- הלאומיתהמפלגה, נפל דבר כשבגרמניה, ברומן

קן בהנהגתו של אנטישמי ותיק וז, Cuzist,  הייתה המפלגה הקוזיסטית,מהן תאח .רומניהבגם את המפלגות האנטישמיות 
 עצוב לציין .Octavian Goga,  של משורר ידוע ואנטישמיהגתונהב,  עם מפלגה אחרתהמפלגה התמזגה. A.C.Cuzaבשם 

  .את שיריו, מוצאים לאורעדיין , למרות הכל, ברומניה של היוםש
או , Garda De Fier, "משמר הברזל"בשם , יותר תוקפניתו, יותר צעירה, מאוחר יותר נוסדה עוד מפלגה אנטישמית    

 שלפי  המדינאיםנגד , " היהודיתהסכנההלחימה נגד " שסיסמתה הייתה "החולצות הירוקות"או , Partidul Legionarהלגיון 
  .ונגד הקומוניסטים ומנהיגיהם היהודים, פעולה עם היהודיםהפי תמשדעתם  היו 

בארכיון בית המשפט ופולני ,  היה במוצאו,Corneliu Zelea (Zelinsky) Codreanu, ה הייתה העובדה שמנהיגהמוזר    
 ביקש לשנות את שם השפחה Ion Zelinsky, פרופסורה, אביו, דרכםש,  נמצאו מסמכיםHushi,"יחוש " בשם,ירה קטנהיעב

בנוסף לאנטישמיות ואנטי , תורת מפלגה זו  .Codreanu -ל, Zelinsky - מ1903שנולד בשנת , Corneliuשלו ושל בנו 
אבל גם על מעמד הביניים והפועלים , יוהחוליגאנירוד השולים הנוער   עלהשפעהעם , דתית- יתה גם מיסטיתהי, קומוניזם

  . פוליטיתההמבולבלים מבחינ
נשק כדי  בלפעמים היו משתמשים, הייתה יריבות גדולה,  ובין המפלגות שהיו בשלטוןולהלבין המפלגות , למזלנו היהודים    

  .רוגים ופצועיםההתנגשויות היו לא מעט  רחובובאים את הצבא ימוצ היו טונות השל ולפעמים  .להשתיק אותם
 חשלהוא , פוליטיקאים בעולםומוערכת בין השיות ידוע י אNicolaie Titulescu , של רומניההיה שר החוץ, 1936בשנת     

אבל , ם ואנטי קומוניסטייםאת הזרמים הלאומיי, אשבו בקש לשים קץ ולדכ,Carol Al 2-Lea דאז ,מכתב למלך רומניה
 אאבל לדכ,  את הפרעותאיש לדכ '' :השיב לוהתנגד ו, פוליטיקאי ידועכן גם , Gheorghe Tatarescu, ממשלה דאזהראש 

רחוב לכשהלגיונרים יצאו , 1938שנת ב,  כוחות המשטרהים עםורעות האלימאבאחד מהמ ".זה משהו אחר, תנועההאת 
   .Corneliu Zelea Codreanu מנהיגם נהרג, סדר הציבוריהוהפרו את 
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פינת , Elisabetha תבשדר,  במקרה הייתי במרכז העיר.האלה מההתנגשויות תהזדמן לי להיות עד לאח, 1939בשנת     
Calea Victoriei ,צבאה של מועדון קציני ,כששמעתי יריות מכיוון הבניין היפה ,Cercul Militarלו ומהביניים הסמוכים  .

או מאחורי הפסלים ,  הסמוכיםםנילכי הרגל שהיו במקום התחילו לרוץ ולתפוס מקלט בבנייוחבורה נעצרה וכל המיד כל הת
 שבהם הלגיונרים היו מעבירים ,יותאאיך עברו מש, אחרי זמן מה, משם ראיתי.  גם אני הסתתרתישם, כיכר האוניברסיטהמ

  .דרי המתיםרוגים לחהאו את ה,Coltzea חולים הקרובהאת פצועיהם לבית 
עליה שתחנה השל , שמעו בשידור כש במיוחד ?איפה היית, מצאתי את כולם מודאגים, געתי הביתהה נרגעו ומהומותכשה    

  ".סתתר בחור של נחשים אלו יאפ" בחיים ריישאאף היהודי לא כי , רהלגיונרים לזמן קצהשתלטו 
על פקד הוא שהייתה לו עין שמאלית מכוסה , פוליטיתהיה אישיות , Armand Calinescu רומניה דאז תראש ממשל    
 בספטמבר 21 ביום .אבל הם לא סלחו לו על מעשיו, דבר שנעשה, צבא להשתמש בכוח ולשים קץ להתפרעויות הלגיונריםה

ין ב,  ביימו תאונת דרכיםהם. בדרך הביתה, רגו אותו בזמן שהיה במכוניתהשות בחייו וקרגנו התנא, בשעות הצהריים, 1939
 התקרבו למכונית ירו ,הלגיונרים,  ואז לפי התכנית את המכונית לעצורואית שחסמה את הרחוב והכריחה את נהגשעגלה ומ

, הוציאו אותם להורגוובאותו הערב אותם ו טשפ,  כוחות המשטרה תפסו אותם,למחרת. והרגו אותו במקוםראש הממשלה ב
  .וירא הראי, ושבא בהמוני, כדי שהציבור,  שעות24 ופותיהם ברחובבאותו המקום שהרגו את ראש הממשלה והשאירו את ג

,  מפלגתו של פושעןאחרי ניצחו, שהתחזקו באירופה מערבית,  ובעזרת הגרמנים אחר כךתקיימו ברומניהשה בבחירות     
 -רחות לל האזו לשלטון והדבר הראשון שעשתה היה ביטעלתה, Partidul Cuzistהמפלגה האנטישמית , אדולף היטלר

  .1939תה ברומניה בשנאז  יהודים שחיו 450.000מתוך מעל , 130.000
אבל עם הזמן ,  היהודים היו הרובבהן, טסבבוקר, שכונות היהודיותל להיכנס יםעיזהיו מ לא ועד אז אנשי מפלגות אל    
 נגד האוכלוסייה פיזיותתקפות לה,  תוקפנים ועברו מהתקפות בעיתונות האנטישמית ויותר יותרעשונ, שלטוןב םכוחעלית ו

  . קבוצות חוליגניותבאמצעות תהיהודי
את תפס , ANTONESCUףוהאל, 1940 לספטמבר 14 -ב, שבוע ימים לאחר שהמלך קרול השני ויתר על כס המלכות    
, ציםא ברומניה את סיסמת הנ גם,החוקה ועבר ליישםאת טל יבכמו כן " מנהיג האומה" לעצמו את התואר ניקי וןושלטה
”Judenrein“ ,שבהם ,  חוקים וגזרות אנטישמיים נגד היהודיםופורסמ, בחדשים הבאים .יהודיםהלנקות את הארץ מ, דהינו

  :מספר צעדים כמועל החליטו 
  
  .הוצאת החיילים והקצינים היהודים מהצבא-
  .תהוצאת התלמידים והמורים היהודים ממערכת החינוך הממלכתי-
  .החזיק קליניקות פרטיותל וביטול זכותם  הממשלתייםחוליםהמבתי , מארגון רופאי רומניה, הרחקת הרופאים היהודים-
  .בוההגות וביטול זכותם להירשם בבתי ספר להשכלה אהרחקת הסטודנטים היהודים מהאוניברסיט-
  .תהפולחן והדת היהודיחופש   עלהגנההחוק הרומני בדבר הביטול -
  .ערי מחוזבוריכוזם , קטנות מהכפרים והעירות ההוצאת היהודים-
  .או לייעץ לאחרים, משפטהלהופיע בבתי , ביטול זכותם של עורכי דין יהודים-
  . ונאסר עליהם לשחק בתיאטרונים,הורחקו מארגוני השחקנים, הסופרים והשחקנים היהודים-

  .ולכתוב בעיתונות הרומנית, להוציא לאור ספריםהיהודים הסופרים והמלחינים נאסר על 
  . מיליון תושבים18 - ה המדינה בת מאוכלוסיית 14%,  יהודים700.000 - חיו ברומניה כ1940-41 יםשנ  ב  

דבר שנתן אור ירוק , הממשל נתן יד חופשית לארגונים האנטישמיים להפגין, "םיחוקי" הדיכויהבנוסף לכל אמצעי     
 בנוסף לרכוש שהוחרם על ידי ם של היהודים את רכושבזזו, אסרו, התעללוהם  שם .יהודיותהשכונות ל להיכנסחוליגנים ל

ינואר ב 20-22של , בימי המרד, טסהיה בבוקר, הצטיינו הלגיונריםשבהם , שיא הפוגרומים .רגו מספר יהודיםההממשל ו
  . יהודים131רגו נהחרבו מאות בתים ונ בו, 1941

גוטמאן הוציאו את הרב , GUTTMAN, ידועהכנסת הת בו בייחרוהנכנסו , חוליגנים לגיונריםשל  כנופיות     באותה הזמן
על גופותיהם תלו את טבחו את כולם ו,  הרבעיני לשם, מטבחים העירוניהביחד עם יתר המתפללים והובילו אותם לבית , ויובנ

  "בשר כשר"שלטים תלו בשר הבהמות ועליהם וויי התליה של 
שברו חלונות והרהיטים , החריבו את הבית, לגיונרים-בוצת חוליגניםנכנסו ק,  אשתי לעתיד    גם בביתם של הוריה של בטי 

  .כשחזרו הביתה מצאו הכול הרוסושגר בחצר הבניין , נוצרי, אבל למזלם הם קיבלו מקלט אצל בעל הבית 
 , אבל.אסרו את מנהיגי המרד, השליט סדרלרחוב לאו את הצבא יהוצושליטתם מ שהמצב יצא הבינובשלב זה השלטונות    
קיבל שם מקלט מדיני ושם גם , Horia Simaאחד בשם , גרמניהלצים לברוח אהצליחו בעזרת הנ, הםמהבולטים שבים ניש
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 תבאח, ן ככומר בכנסיה רומניתכיה,  רומניםגריה מםבעזרתוהצליח להגיע לאמריקה , Viorel Trifa בשם , השני.מת
  .רשו אותויגירה חשפו את זהותו וגהעד ששלטונות ה, מהערים

 צרפת וגם ,של אנגליה, שלוםה-ותמאחר וממשלות רודפ, העולה בדעתומצב ועשה כל השתלט על ההיטלר , באירופה       
 ןראו את עצמהן  . ולזמן ארוךתעולמי,  להשתתף במלחמה כוללת אולא היו מוכנות ומסוגלות לעצור אותו, ארצות הברית

  . אוניםחסרות
 טסשגריר גרמניה בבוקר. ארצות הבריתנגד ברית המועצות ובמלחמה , היגרמנל  פהרומניה הצטר,1941יוני ב 22 -לילב 

ב , בשטח הכבוש של ברית המועצות שהיה בשליטת רומניה ותחת השפעתו Baron Manfred Von Killingherהיה 
Transnistria , ב כמו, מחנות ריכוזשםהרומנים הקימו גם - Moghilev, Tiraspol, Berezovca ,נשלחו אליהם ,ועוד 

 בגלל התנאים מהם 50% -שם נפטרו כ  Basarabia' Bucovina Transivania Moldova ממחוזי  מיהודי רומניהםאלפי
 המחנות נשלחו גם צועני םאותל. שחת ומספוא, בעש ת האסיריםכילו אאהשם ש. שררו בהםש הבלתי אנושייםהקשים ו
  .שגם הם נרדפו על ידי הנאצים, רומניה

אולי בגלל נוכחות , הסיבה ההייתמה אינני יודע , נשלחו למחנות ריכוז מעטרק  טסמיהודי בוקרשחייב לציין אני     
בשטח ,  בכפייהךמחנות עבודת פרלאבל רוב יהודי הבירה נשלחו , השגרירויות הזרות או העיתונות הזרה או לחצים אחרים

  .Transnistria -  וברומניה
חויבו ללכת , המבוגרים והנשים, רו בביתשאמחנות הריכוז שציינתי למעלה ואלה שנללחו  ערי הארץ היהודים נששארמ    
  .שרוולה  עלתפור במקום בולט, בצורת מגן דוד"  הצהובטלאי"עם 
כוחות הצבא ביצעו פוגרום ביהודי והמשטרה , יום ראשוןב, 1941בסוף חודש יוני , Moldovaבירת מחוז , Iasiבעיר     

 נהרגו והנותרים בחיים הועברו רבים,  התעללו בהםשם, הוצאו בכוח מבתיהם ורוכזו בבניין המשטרה םכשאלפי, העיר
שהאנשים היו צריכים ,  הצפיפות הייתה כל כך גדולהבהם, של שתי רכבות, שאנות מובקר ונסגרו דחסושם ננת הרכבת חלת
רכבות  "- בשם, יהודי רומניהשל היסטורי  הןכרובזיהרכבות האלה נשארו  .כמו בקופסת סרדינים, ד אחד על יד השניולעמ

  . בגלל הצפיפות והחום זבוביםונפלו ומתו כמ ,זקנים וצעירים, ילדים,  נשיםן שבה."המוות
רה אחרת יה לכוון עייהשני, Calaras ומשם לכיוון העיר Targul Frumos  רהיעיהה לכיוון תאחת מהרכבות הופנ    

Podul Iloaiei .מים ללא, להובלת סחורות ובהמותבמקורם מיועדים שהיו , סגוריםהנות וקרוראית בתוך ההייתה צפיפות נ 
  . יהודים11.000נפטרו מעל וכתוצאה מכך , בחום בלתי נסבל של חודש יוני, ומזון

 בין תחנת רכבת, אותם ממקום למקוםהובילו  לכןתם יהשלטונות לא ידעו מה לעשות א, לא היה יעד ברור, לרכבות האלה
  .Roman -  גם לה הגיע,ת מהרכבותשאחכך יצא ך ושוב והל, הילשניחת א

אז היו פותחים את , היו עוצרים את הרכבות רק כשריח הגופות של הנפטרים היה בלתי נסבל, המלווים, שומרי הרכבות    
על יד מסילות , ים את המתים היו קוברים בקבר אח.להוציא את הגופות מהקרונות,  את הנותרים בחייםמכריחיםהדלתות ו
  .הברזל

הנמצאים בארכיון הכרתי אותם ולפי המסמכים , Agariciגויים בשם משפחת , משפחת בעלי אחוזה, גרה אז, בעיר רומאן    
 של הנחתל הבא,  על הרכבתהשמעכאשר , Viorica Agariciשל גברת האמיצים  יםמעשיה האנושימסופר על , "יד ושם"

,  את הרכבתיםלווהמ של החיילים םכנה את חייה ועם כל סירוביס, ובאצילותה הנוצרית, Mircesti בשם,יישוב ליד רומאן
לא היא Jidanii din Iasi " מיאשי) דיםוי ליהאכנוי גנ(דנים 'הז" אמרו לה שבפנים נמצאים ואמרו לה , שאיימו עליה בנשקם

נות והנה ושארו בתדהמה ממה שראו בתוך הקרכולם נ,  כשפתחו הדלתות, הקרונותח את דלתותופתוהכריחה אותם לויתרה 
  :Viorica Agariciגברת , מאוחר יותר, מה שסיפרה

  
 יםיוצא, ערומים, בשכבה עבה של לכלוך בני אדם ודם, עמדו, עשרות אנשים, בכל קרון, גיהינום שבו, ראיתי אז לפני עיני"

נוסעים , שלושה ימיםזה ש,  שהיו עוד בחיים, אחריםםגויות וגוססים וג, כמו סרדינים, נדבקים אחד לשני, מדעתם מצימאון
  ".הסידן- משו להובלת פחמתשישלפניכן ,  סגורים ואטומיםאבקרונות מש, בחם מחניק, מפה לשם

  
עם צינור מים וחילקה להם מים , חייםהפה את האנשים טש, הורידה את כולם, תהמווקרונות רכבת לנכנסה , הגברת הזו    

ות חסידי אומ"ד של וכבהאת תואר , Viorica Agarici  האצילההעניקה לגברת, כמכירת טובה, מדינת ישראל. ומזון
  .בירושלים" ביד ושם"בזמן הרדיפה האנטישמית ושמם נרשם , תואר שמעניקים לכל אלה שעזרו ליהודים, "העולם
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מחנות עבודת ,  רכבות המוות,1941 בחודש יוני IASHI , ומהעיר יאשי1941 בינואר 20-22 -  מטסהפוגרומים מבוקר    
שיתפו פעולה , המנהיגות וחלק לא מבוטל מהאוכלוסייההרי , כמו מעשי רצח,  ועודTransnistria - ריכוז מהנות חמ, כפייהה

  .בהיסטוריה של רומניהם תכנשארו כמאורעות אלו , שוד רכושםובעם הנאצים הגרמניים והתחרו ביניהם ברדיפת היהודים 
היו יהודים שהרביצו ,  שהצבא הרומני נסוג מהשטח הכבוששבשעה, שכחו את מעשיהם והתלוננו, ו אלאקוושד, מעניין    
עם מה הם זאת  אי אפשר להשוות ,אבל בשום אופן, עים מכךפתיות מו ולא צריכים לה, שהיו מקרים כאלה אפילונגיד. להם

  .Transnistria - ב כשהיו במחנות הריכוז ,שעשו ליהודים
  

רק במטרה לציין את האווירה הפוליטית שחיינו ,  כמעט בשלמות מהזיכרון,כתבתי ,אירועים עד עכשיו והשתלשלותםה    את 
. הם אמיתיים וחייתי אותם,  התרחשו אמנםאבל המאורעות, הסדרמבחינת  יתכן שעשיתי כמה טעויות.  האלהםבה בשני

  , בגלל הזמן שעבר מאזאני מתנצל אם פה ושם לא דייקתי 

  כפיהב לעבודה תמחנו
גברים , טסכל יהודי בוקר לע ציוו בהפרסמו הודעה ,  של רומניהיםאנטישמיהשלטונות ה, 1941בהתחלת חודש אוגוסט      

, Calea Victorieiברחוב , שנמצא גם היום, בחצר בניין משטרת הבירה, םולהתייצב למחרת הי,  שנה18-50ים בין אבגיל
  ".ותו מיהיה וגזר דינו יישפט, תייצבישמי שלא ", מוו לציין בצו שפרסכחא שעם לבנים ומזון לשלושה ימים ול

, אלינוהצטרף ש,  הרמןביחד עםארזנו את הבגדים ו,  ואנילא הייתה לנו ברירה ואוראל,  דין מותשלמול האיום , במצב זה    
  . יהודיםםיאלפייחד עם עוד כ, בחצר משטרת הבירה,  התייצבנו שלושתנו1941 באוגוסט 3ביום 

 ממרכז ריםמטילו ק10 -כ, Bucuresti –Triaj, מיון-סטבוקר, רכבתההובילו אותנו ברגל עד לתחנת , מחצר המשטרה    
, Ploiesti  נסענו לכיוון עיר הנפט, בליווי כיתת חיילים, שםשחיכתה לנו ומ, אמש-נות רכבתוקרעל  העלו אותנו שם, העיר

מסילות ברזל רשת קרוב ל, במקום מבודד,  השדהעבאמצ, צרה מחוץ לעירערכבת נה. מ מהבירה" ק50הממוקמת במרחק של 
להסתדר במחנות , הצליחו אחר כך    , שלא התייצבו, מאוחר יותר נוכחתי לדעת שהיו יהודים אמיצים. Ploiesti-Triajבשם 

  .עם משטר פחות חמור, ביתל יםעבודה יותר קרוב
 התיל גבוה- עם גדר, והרכבת גידרו את המקום ,יתנואחת שמירת החיילים שבאו  המחנה תאתרגן לאהתחילו , איך שהגענו

  .Capitanul Rollבשם , ממוצא גרמני, מפקד המחנה היה סרן רומני.  היה אסור לצאתמתוכהו
 גברים כל יהודי בוק לע ציוו בהפרסמו הודעה ,  של רומניהיםאנטישמיהשלטונות ה, 1941בהתחלת חודש אוגוסט      

, Calea Victorieiברחוב , שנמצא גם היום, בחצר בניין משטרת הבירה, םולהתייצב למחרת הי,  שנה18-50ים בין אלבגי
  ".ותו מיהיה וגזר דינו יישפט, תייצבישמי שלא ", מוו לציין בצו שפרסכחעם לבנים ומזון לשלושה ימים ולא ש

, אלינוהצטרף ש,  הרמןביחד עםארזנו את הבגדים ו,  ואניאוראללא הייתה לנו ברירה ו,  דין מותשלמול האיום , במצב זה    
  .ם יהודיםיאלפייחד עם עוד כ, בחצר משטרת הבירה,  התייצבנו שלושתנו1941 באוגוסט 3ביום 

 ממרכז ריםמטילו ק10 -כ, Bucuresti –Triaj, מיון-טסבוקר, רכבתההובילו אותנו ברגל עד לתחנת , מחצר המשטרה    
, Ploiesti  נסענו לכיוון עיר הנפט, בליווי כיתת חיילים, שםשחיכתה לנו ומ, אמש-נות רכבתוקרעל ו אותנו  העלשם, העיר

מסילות ברזל רשת קרוב ל, במקום מבודד,  השדהעבאמצ, צרה מחוץ לעירעהרכבת נ. מ מהבירה" ק50הממוקמת במרחק של 
להסתדר במחנות , הצליחו אחר כך    , שלא התייצבו, מיציםמאוחר יותר נוכחתי לדעת שהיו יהודים א. Ploiesti-Triajבשם 

  .עם משטר פחות חמור, ביתל יםעבודה יותר קרוב
 התיל גבוה- עם גדר, והרכבת גידרו את המקום ,יתנוא המחנה תחת שמירת החיילים שבאו אתרגן לאהתחילו , איך שהגענו

    בהתחלת בערך חודש ישנו .Capitanul Rollבשם , מניממוצא גר, מפקד המחנה היה סרן רומני.  היה אסור לצאתמתוכהו
.  מטרים8-10 - עם מרחק ביניהם כ, אחד מול השני, עד שנבנו שני צריכים מקרשים, בקרנות הרכבת שהביאה אותנו לשם

דו בכל אורך הצריף ארבע מיטות , בפנים בנו.  מטרים ובצדדים היו הדלתות15 - רוחב כ ו מטרים40 -ארך כל צריף היה כ
  .בכל אורך הצריף, במטות אלו ישנו אחד על יד השני. עם מעבר ביניהם, קומתיות
לא היה לנו מה לשים מתחת לראש ובמה , ישנו על הקרישים. אוראל,ואחריו גיסי,אחיה  של בטי, די ישן הרמןי     על 

  .ו לבושיםרוב הזמן ישנ.אז שמנו מתחת לראש אה הלבנים שהבאנו אתנו והתחסנו בבגדים, להתכסות
 היו מכינים לנו את מתוכנווהטבחים שנבחרו ,  המחנהכמיטבךבנו צריף קטן יותר ששימש ,  שני הצריפים הגדולים    בין

 בשר חתיכת גם מקבליםפעם שבוע . בתוספת רבע לחם שחור, היומי עם מעט תפוחי אדמה או שעועית והרבה מים" המרק"
  והיו אומרים ש זה  בשר סוסים, לל  הצבה האדום שלהאבל הרבה מאיתנו לא היו אוכלים אותה בג
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אספו מי בה הת, כשהיה עוד חם בחוץ היינו מתרחצים בביצה עכורהו. הורכבו כמה ברזים מחוץ לצריכים,     כדי להתרחץ
  . אנשים חלו וקיבלו במורסותמקום בממנו כמה, גשם

שם היו ,  מסילות ברזל  משתמש כמרכז למיון הרכבות30-ש של כ ממקום מפג מטרים400 -    המחנה היה ממוקם במרחק כ
קרוב למקום זה היינו עובדים להרמת השטח באדמה   לצורך . נסיעמסדרים  הרכבות עם הספר הקרנות הדרוש לפי יעדי 

 -למטרה זו עבדנו בחפירה והובלת האדמה  עם מריצות ברזל למרחק של כ. בניית מסילות ברזל נוספות ולהרחבת שטח המיון
  . האדמה עד שהייתה  נערמת לגובה המסילות הקיימותשופכים מטרים איפה  הינו 50

אחד חופר ומעמיס את המריצה והשני היה מוביל ושופך את האדמה במקום ,    היינו עובדים בקבוצות של שני אנשים 
אנשים שלא ,  אפשרי עבורנו בלתידבר שהייה במטת, לכול אחד, מעוקבים של אדמה ביום- המכסה הייתה שני מטרים. הדרוש

  .יו רגילים לעבודות חפירה והובלת אדמהה
   בסוף היום היו מודדים את השטח ואף אחד לא היה ראשי לעזוב את המקום עד שלא גמר את חלקו והרבה פעמים היינו 

כשהיינו . המסבהמחושך  כדי לסיים את חלקנו והיינו עוזרים  אחד לשני לגמור את , נשארים לעבוד עד שעות מאוחרות
כל שרירי ידיים ורגליים היו . י לאכול מרוב עייפותבל, מים רבות היינו נרדמים לבושיםפע,  בחושך לצריפיםםמאגיי

  .שלהרבה התפתחו דלקות,  ידייםהאצבעותבלי לדבר על היבלות שהיו לנו על ,כואבים
להתקרב לגדר ואף אחד מאתנו לא נכנס או לנו יה אסור ה, בלי שום קשר עם העולם החיצון, תילה גדרות  ביןהיינו סגורים    

 מאוד חולה שהודיעה לו כי היא,  מפקד המחנהבאמצעות, הופתענו יום אחד כשאחד מאתנו קיבל מכתב מאשתו, יצא משם
היהודי . לו חופשה של שלושה ימיםונתן , הסכים Roll ,סרן רול,  המחנהמפקד, להפתעתנו.  לכמה ימיםוומבקשת לשחרר

אסרו נ, ברגע שחזראמנם  הוכרז כעריק ולכן, חזר לאחר שבוע, לאחר שלושה ימים  אבל במקום לחזור,לנו נסע הביתהש
  .נות הרכבתו אותו באחד הקראכלנו

התאסף במגרש ממול משרד להמחנה כל ל ע הודיעו לנו ש, לעבודההאייצהבבוקר לפני , ר שלושה או ארבע ימיםועב    כ
 העריק שני חיילים עם היהודי ובא, זמן קצר אחר כך. 'ח  בשלוש שורות בצורת,פי דרישת החייליםל, שם הסתדרנו, המפקד

 - מרחק של כבנעצרו שבליווי מחלקת חיילים חמושים , סרן רולהופיע אחריהם המיד ממול המסדר ו, והשאירו אותו בעמידה
  .מול היהודימ,  מטרים10
, והוציא מכתב מכיס, רן הס.מאחר וידענו מה אמור לקרות, יםרגשנ ויםחדונו מפכולנו היי,  האלהכשראינו את כל ההכנות    

   :אווהתחיל לקר" הדין- גזר",שהיה 
  
איחור של בלא כבד את הרצון הטוב של הנהלת המחנה וחזר , שקיבל חופשה של שלושה ימים) אינני זוכר את שמו(היהודי "

    ".תבצע במקוםי עבור עריקה ממחנה לעבודה בכפיה והעונש ,מות ונידון להיעדרובשביל מעשה זה נשפט ב, שבוע ימים
עם הנשק , שתפסו עמדת ירי, שראינו את הסרן מתקרב לפלוגת החייליםכבמיוחד , מה יקרה בהמשךעל עכשיו היינו בטוחים 

ו ואנחנו יובעו מעל עינמשך את כש ,תנועת ידלהוציא ,  ולא זז ממקומוו מפיהגהלא הוציא , מאובןכשעמד , יהודיאותו מכוון ל
מצבו באותם  מצבנו ואת קשה לי לתאר במילים את. טראגיהרועדים לסופו ,  חיכינו,החייליםהאיש וכולנו עם העיניים על 

  .אני נרגש עם דמעות בעיניים, כותב שורות אלהאני שכיום כגם משום ש, הרגעים
היד לפקד על פתיחת  יישר מול חברינו וברגע שהרים את להת, המתח כששמענו שהסרן נתן פקודה לחייליםאהיינו בשי    
הוא עשה סימן עם היד לכיוון . שמסרה אותה לסרן, מנפנף ביד מעטפה,  מכיוון המשרד,ראינו חייל התקרב בריצה, באש

ו רק עכשיו הבנ .שגזר הדין בוטל, שהוציא מהמעטפה והודיע לנו שקיבל הודעה, קרא את המכתב, לעצור, פלוגת החיילים
 לא אשכח כל החיים ובמיוחד הרגע ,ברגעים האלה, ההתרגשות והפחד שכולם עברנו, המתחאת אבל , ל היה מבויםושהכ

שראה , רגשנו אז ובמיוחד את הרגשתו של יהודיהלא יכול לתאר את כל ש. מושך את כובעו מעל עיניו, שראיתי את חברנו
  .ר אחרי כל מה שעבראות מול עיניו ואיך הוא נשואת המ

עה איך שחזרנו מהעבודה ימלאי ז,  דבוקים אחד לשני,במיטות הארוכות האלה, ישנו בצריפים, כפי שכתבתי למעלה    
,  כביסהאפשרות לעשותלא ול, בלי אפשרויות להתרחץ,  הגרועים שהיו שםםהסניטארייבגלל התנאים ולפעמים לבושים ו
  .התמלאנו בכינים

היינו , חשמל לא היה ואז מחוסר ברירה, חושךה כבר ירדשהיינו מצליחים לאכול משהו אחרי , כשהיינו חוזרים מהעבודה    
הערכות על , כרגיל על מצבינו, חים בינינוחשומובזמן שהיינו יושבים ונו דלקאתם ה, ים היו לנו נרות עבשם, מיטהלעולים 

איסוף הכינים בעסקים ת היינו מ,קוםחים עליהם בכל מחשומים שהינו אנוש,  לא ידענו כלוםמהם, המלחמה והמצב בבית
שנעשה שחור מהמספר הגדול של כינים ,  מסביב לפתיל הדולק של הנרהמעלינו ובגדינו וזורקים אותם בתוך השעוה הנמס

  .ותשרופה
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ה שלחש, מאי על ידי אסרוגה, בצבע בורדו, הייתה לי אפודה מצמר. פטר מהםהכולנו היינו מלאים בכינים ולא ידענו איך ל    
, מאות נקודות לבנות, אה בין חוטי הצמרוהייתי ר, ם הייתי מותח את סריגת האפודהא. סט בבוקר עודלי אותה עוד שהייתי

  .אבל לא מתוך יתר הבגדים, םכיניההצלחתי להפטר מ, על האפודה, רק כששפכתי נפט. שהיו ביצי כינים
אבל ידעתי ,  שםדה אצטרך לבצעו איזה מין עבתבוודאו לא ידעתי, יהיכפהצב למחנה עבודת ייכשקיבלתי את הצו להת    

  .כדי שלא אקבל איזה שבר, מיועד לאשכים, קניתי לי תומך מבד, ליתר ביטחון, אז, היה לי קלישלא 
אבל , אדמה והתומך עזר לי מאודההייתי צריך להרים את המריצות מלאות , העבודה הייתה קשה מאוד, כפי שציפיתי    

  .םהאת ביצי, והניחו בחוםשם  מקום טוב והתנחלו הכינים מצאו בו
השפעה  הלעב ובלי לחש, להכניס את תומך האשכים בנפט, טיפשית" תושייה" לי הבא, לאחר ההצלחה עם הנפט באפודה
הנפט שרף את האזור וגרם לי כאבים ,  העור עדיןבו, מאחר ולבשתי אותו במקום רגיש. השלילית של הנפט במגע עם העור

 את סיים החברים עזרו לי לשם, הלכתי לעבודה, למרות הקושי. עם הרגלים מרוחקות, כעשרה ימים, ו אותי ללכתשהכריח
  .היגיינה הגרועים שהיו שםהלמרות תנאי , חלקי ולמזלי המקום לא זוהם

. יו מחוממיםצריפים לא הב ו בחוץהיה קר, התקרבנו לחורף היינו כבר בחודש נובמברוהסתיו היה בסופו , הקיץ עבר    
, רשותנוב עם הכלים שהיו .מ" ס15-20 -  את האדמה עד לעומק של כהקפיאהתחיל לרדת שלג מעורב עם גשם וכפור הלילה 

נה ולשלוח חלק מהאנשים  לסגור את המחפקודה התקבלהאז . היה בלתי אפשרי לעבוד, מעדרים ומכושים, אתים: כמו
  .Brasov שבעיר בראשוב,  והיתר למחנה אחרטסלבוקר,

נשלחו הביתה , החלשים ואלה שלא היה להם לבוש מתאים לחורף,  המבוגרים,ן את האנשיםימפקד המחנה התחיל למי    
שנשלחה , הקימו פלוגת חדשה, ביניהם הייתי גם אני, בחורים צעיריםשכללה , ההשנייהקבוצה מ היו אוראל והרמן וםוביניה

  .ל העיר בראשובש, ברזלהנת הרכבת ומסילות חלעבוד במוסכי ת
הלכנו ,  כל הזמןבליווי החיילים ששמרו עלינו, בשלג, כל אחד לקח את חבילת הדברים שלו וברגל, םיכשהמיון הסתי    
 בנובמבר 16ם ו בקו צדדי ובישחנתה, אנות של רכבת משוכמה קרעל עלו אותנו ה שם, Ploiestiנת הרכבת של העיר חלת

  . נסעה הביתהההשנייקבוצה הלעיר בראשוב ו, Tampaר הלמרגלות ה, פטיםהקבוצה שלנו נסעה לכוון הקר, 1941
שטח להקרונות שלנו הוכנסו ישר , נת הרכבת של עיר בראשובחחצי יום וכשהגענו לתבמ " ק200 -נסענו מרחק של כ    

מאחר . עבדנו שםבה ט כל התקופה עבאותם הקרונות ישנו כמ. חנו אותם בקו צדדיהנות רכבת וו וקרקטריםהמוסכים לתיקון 
, אבל, ותומורים היו לחמם אאש, באמצע כל קרון, סידרו לנו תנורי פח, חודש נובמבר ובאזור ההר היה קר מאוד, והיה חורף

לא לכן , שנים בכל צד, ים דלתות גדולות בשני הצדדים בנוסף ארבעה חלונות קטנתיעם ש, נות בנויים מקרשיםוהקר, כידוע
  . לתנורמש קרוברק מ, רגשנו את החוםה

שנת ילקראת ,  בבגדינוהיינו ישנים לבושיםבהם נות ובמשך היום היינו מסתובבים בתוך המוסך ובערב היינו חוזרים לקר    
אך , פרווה חולץ רק את המגפייםהעל הראש הייתי נשאר עם הכובע , רואדר סביב לצווהסו, ותפהייתי לובש את הכפ, לילהה

מתחת לראש משמשת ככרית הלבנים כאשר חבילת על שכבת קש וכך היינו ישנים פכה למיטה נה, הרצפה. הגרבייםאת לא 
  .בגדים ושמיכה צבאית דקהבומכוסים 

 לקיר הקרשים של הכובע היה נשאר דבוק, כלומר, "פרווה יוצא מכובע"לילות הקור נהפך לכפור ובבוקר הייתי משך הב    
כדי ר את שכבת הקרח יפשההייתי צריך לו  והחום של הראשבחוץשכפור על ידי קליפת קרח שהייתה נוצרת מה, הקרון

  .לקחת את הכובע
 ,אאימיתכן שעזרו גם הבקשות של .  כאן בבראשובזההששמר עלי ולא חליתי בחורף ,  לקדוש ברוך הואהודאתיכל הזמן 

  . בריאותילתפללת לאלוהים עמ עלי ותשבוכל הזמן חשהיא הייתי בטוח 
או כלי , איזה חלק לתיקונים, להם לידמגישים , היינו עוזרים לפועלים, העבודה לא הייתה קשה, תחנת הרכבתכאן במוסכי     

היו קומוניסטים בהשקפותיהם והיו מעודדים אותנו ואומרים ,  להםנוכמעט כל הפועלים שעזר. עבודה והיינו מנקים את המקום
 וכריםלמרות שאז היו מ, לפעמים היו נותנים לנו מהלחם שלהם". לכל העם העובד"היה חופש ויותר טוב ישתנו וישהזמנים 

  .את הלחם תמורת תלושים
  בדיוק זוכראיני, 15 או 10, שהסכים שמספר יהודים, עם מפקדנו" יצרו קשר",  על קיומנוההקהילה היהודית מהעיר שמע    
ליד הכנסייה העתיקה  ,במרכז העירשיין בכיכר בבנ,  אנשי הקהילה ארגנו לנו חדר מחומםשם, יוכלו ללכת ללון בעיר, כמה
קיבלנו בגדים . “Zimmer", תגרמני, קרקע הייתה חנות של רשת חנויות צבעהבקומת באותו בנין , "הכנסייה השחורה"ידוע ו

 לעבודה היינו הולכים. חלק מאתנו לארוחה, היה לנו מקום להתרחץ ואוכל טוב ולפעמים משפחות יהודיות הזמינו, ולבנים
  ".השלגייה ושבעת הגמדים"הלכתי לקולנוע וראיתי את הסרט גם אני זוכר שאז . כמו יתר הפועלים, בשעות הרגילות

 13



על ידי אנשי  וקבלתו)  ברומניהלא נעלם עד היום(, היה לנו מזל שהשוחד חגג, בכל השנים האלה ובכל המחנות שהייתי    
נסגר לאחר שלושה , המחנה הזה . לנו את החיים יותר קליםה ועשנעימיםא ציל אותנו הרבה פעמים ממצבים לה, השלטון
  העיר שלתהמוניציפאלי הבעיריי, בהוראה להתייצב למחרת היום, שלחו הביתהאותנו  ו1942 בינואר 22 ביום, חדשים
לקחנו  , ברכבתהנסיעהולאחר שחילקו לנו את המסמכים וכרטיסי את הבשורה לא צריך לכתוב באיזה שמחה קבלנו  .טסבוקר
  .טסלבוקר נסענו ,הפעם עם רכבת רגילה,  לתחנת הרכבת ומשםהדברים שלנו ונסענועם  החבילהאת 
, באותו הבניין.  2. מס, Toamnei אז ברחוב השגר, מלבילנסעתי Gara De Nord " נה הצפוניתחהת"מתחנת הרכבת     

צה כשהם הציעו ווהייתי מאוד מרDAVIDEL  - ו IDA, טי עם ילדיהםבהיו גרים אז גם הדוד משה ודודה , יהיהשנבקומה 
מאחר ולא רציתי לגור אצל , שמחתי על זה.  השתמשו בו במשך החורף מטעמי חסכון בעצים לחימוםאשל, דירתםבלי חדר 

פחות אבל , מרוצה מהפתרון הזה שגם אוראל תיהייתי מרוצה וחשב,  אוראל בעלהכדי לא לגרום לה ויכוחים עםאחותי מלבי 
  .וצה הייתה מלבימר
, Ploiesti-Triajרתי אצל מלבי כשנסעתי ל אשהש, הבגדים ויתר הדברים שלי, לאחר שלקחתי את המזוודה עם הלבנים    

. בערך חמישה חודשים, 1941שלא ראיתי אותה מחודש אוגוסט , בטי הביתהלהתלבשתי ונסעתי , החלפתי את הבגדים
, מקובלדבר שכזה לא היה , "ותקיחס וחלילה נש"בלי חיבוקים או אבל , מחים ש,לחצנו את הידיים בצניעות, כשהתראינו

הייתי . ד שהיה נחשב כבלתי מנומס וחצוףעצ, בכל מיקרה לא הייתה מסכימהו, בטי ביישנית הייתה .במיוחד בנוכחות ההורים
  .הזמינו אותי לארוחת ערב, ההורים שלה,  בהזדמנות זו.אז רק החבר של הרמן

שובצתי לפלוגת ,  ביחד עם אחרים,עירייהבבניין ההתייצבתי ,  מברשוביצאנוה שקיבלנו כשאלפי ההור, בבוקרלמחרת     
בכל יום . ירד בכמות גדולה והתאסף ברחובות, מהשלג שבשנה ההיא,  של העיריםרחובות המרכזיהשהתעסקו בניקוי , יהודים
 שתכננו ,ם לרחוביהיינו יוצאכך  מקבל את האת שלו וד היהכל אח שם, אספים בחצר מחלקת התברואה של העירייהתהיינו מ

היו  ,במיוחד הנשים, לינו באדישות ורק ברחובות עם בתי מגוריםע מסתכליםהיו , רובם, לכי הרגלוה .לנקותו באותו היום
  .כיםי לנו תה חם וכרותמחלקאות לפעמים ויוצ
הייתי לפעמים , כדי שידעו שחזרתי, דוד משה ואמלבי לועולה  Toamneiרחוב ל, הייתי חוזר הביתה, אחרי שעות העבודה    

 בוג על הקור שהיה בחדר שהיה לכם מויכדי ש. ינהנן לשכו הייתי מתשם, יחדרלבטי או שהייתי יורד למחליף בגדים והולך 
מאחר ,  במשך הלילהלא היה נמס, מסביב לסוליה, המגפייםמ השלג שנשר ,ותוחמם אל ה לי במהלא היומאחר , ישנתי

  .לכתי לישוןהלפני איך שנשאר בערב ש, שבחדר הקור היה מתחת לאפס מעלות ובבוקר הייתי מוצא את השלג על המגפיים
היה לי כבר ניסיון שרכשתי (, יםיידעל הת ועם הכפפ, כובע הפרוה על הראשאת , בשול הייתי הייתי הולך לישון    כש

תוך ל וממי השלג שחדר,  במשך היוםותיף רק את הגרביים שהיו נרטבהייתי מחלו )כשישנתי בקרונות הרכבת, בברשוב
  .המגפיים

. סיימנו את העבודות עם ניקוי השלג ברחובות ושחררו אותנו הביתה עד שנקבל הוראות חדשות, 1942 בפברואר 2ביום     
או , לפעמים הייתי נשאר לאכולושהיו לו הרבה לקוחות כ לאוראל בחנות בשעות הערב רעכשיו היה לי זמן והייתי הולך לעזו

ה להכניס לי כח לא שוהיא, שהכינה מראש, המזוןאת החבילה עם דברי , מלבי הייתה נותנת לי בהסתר, כשהייתי הולך הביתה
מאז שבאתי , דואגת כל הזמןגם אימה מסורה ו, לא רק אחות נאמנה, מלבי הייתה עבורי, שכתבתי כברכפי . גם קצת כסף

כל אותם הדברים האלה לא אשכח ואזכיר את . אף הויכוחים שהיו לה עם אוראלועל למרות  ,רדיפהט ובזמן הסלבוקר
  .הזדמנות

 את העבירו הסכמים לכאורה ועשו אחדים בשל כךיהודי רומניה להיות בעלי חנויות על השלטונות אסרו , כפי שכתבתי    
על ידי . חודשית" משכורת"או  ששולם מראשסכום כסף  תמורת ,"נאמן ",פחות או יותרשהיה , בעלות של נוצריל םחנות

הוציאו " הנאמנים" הגויים ,הסכמים רובהחתימת אחרי מאחר וזמן קצר , הרבה יהודים איבדו את רכושם, תאשיטה מסוכנת ז
  . בטענה שקנו את החנויותאו זרקו את היהודים מהחנויות

חלק אילו  ו ובכך ניצלומהארץ  הצליחו לברוחםחלק,  או הגרמניםהועברו לידי המדינה, של היהודים, המפעלים הגדולים    
כמו , אבל לאחר שחתם על ההסכם, בן אדם שהכיר אותו מזמן,  גוי כזהאגם אוראל מצ.  למחנות עבודה או ריכוזחנשלאחר 
ליח ליישם את הגוי לא הצ, למזלו של אוראל.  אותו מהחנותשיוציאם יבסוף התחיל לאיל התחיל להתערב בכל דבר ו,הרוב

  .קודם לכןהתפגר ומאחר , תוכניתו
פטור מביצוע עבודת , תמורת תשלום כסף לא קטן,  לסדר לעצמוהצליחאוראל , Ploiesti-Triajלאחר שחזר ממחנה     

 "מדור היהודים"היה , במשרד הפנים, אז. כמו עוד הרבה יהודים היה להם את האפשרות לשלם את הסכום הנדרש, כפיה
  .שבחלומך היית יכול לקבל את הפטור, להגיע אליו, הייתה יכולהיה לך כסף וועם  Leca Raduשל מנהל בשם בהנהלתו 

 14



הרוב מאחר ו, ם גם עם הרמןהביני, בקרבת הביתעבדו במחנות ש, הייתי נפגש עם חלק מחברי, עכשיו כשהיה לי יותר זמן    
 ההורים שלהם שם היו, ת בטיאלראות גם , לו ובהזדמנות זו והייתי הולך לעתים קרובות אציםהיו מפוזרים במחנות שונ

כמובן , חצות לילהרגיש עד לשאבלי מ, מתמשכיםלפעמים היו  ים האלהביקורה .מזמינים אותי להישאר לארוחת ערב
  .בנוכחותו של הרמן וההורים

שתי , בדרום העיר, Septembrie 13בצפון העיר ובטי הייתה גרה עם הוריה בדרך , Toamnei Nr. 2אז גרתי ברחוב     
דבר , הייתי חוזר הביתה ברגל, מאחר ובשעה זו תנועת החשמליות כבר הופסקה. המהשניי תמ אח" ק7-8שכונות מרוחקות כ 

  . מההליכה הזושכלל לא הפריע לי וגם לא התעייפתי
שהיה בא עם , כמובן,  בליוויו של הרמן,היינו הולכיםלשם , מזמן לזמן הייתי יכלו להרשות לעצמי להזמין את בטי לקולנוע    

   . Pelly,פלי, אשתו לעתיד, חברתו
, יבלתי צו התייצבות לפלוגת עבודהק, 1942  באפריל18 -חודש וחצי וב, נמשכה כארבעים יום, החופשה בלתי צפויה הזו    

, להעמסת קרונות רכבת, םעזר לחייליח וככ יהודים 20 - כהיינו , מחנה קטןב ,טסמבוקר,  Tudor Vladimirescuבשם 
  .לגרמניה,  לכיוון המערבם וחלקתחזית המזרחילשלחים נשחלקם היו , תימזון ותוצרת חקלאב

מקום בכינוי להיינו קוראים , היינו באים לעבודה זו רק פעם או פעמיים בשבועומאחר ו, הרבה עבודה לא הייתה שם    
שלא , שהיה מקבל את חלקו מכמה יהודים,  את הכנסתו של המפקדרעל מנת לשפ הוקם הרגשתנושלפי , "רפאים-מחנה רוח"

  .היו באים בכלל
עם  עבדתי לפני המלחמה בה חברה Continental”" ,תבחבר, םיו- עבדתי כפועל שכיר, מאחר והיה לי מספיק זמן פנוי    

 או משלוח , עובר דירהיהשה מיל.  ביתכליבמחלקת הובלת רהיטים ו, שסידרו לי מקום עבודה כסבל,  הנוצרים,חברי לשעבר
, באריזת דברים שבירים כבדולח החוממנעשיתי , במשך הזמן. עובדיםהוכוללים אותי בקבוצת ים זמיניו מ אז ה,לחוץ לארץ
  .ד"חרסינות וכ

, וראשהוציאה ל, נפח- רב,"תעריף המכס" בשם ספרנתנה לי למכור , יקר בהובלות בינלאומיותעעסקה בש, אותה החברה
הכרך היה . מעודכנים עם כל השנויים האחרונים, ויבוא של כל הסחורות מיועדות ליצוא, את כל המסים ותעריפי מכסשכלל 

 הזה הייתי שוטט בכל העיר נכנס בכל המשרדים ספרעם ה. נחוץ לכל מוכס ולכל החברות שעיסוקם היה יצוא ויבוא סחורות
      . שהשלימו את הכנסותייאחוזיםממכירתו הייתי מקבל , רהספר למכיאת הציע מ, והחברות שעיסוקם היה קשור במכס

, יותר גדול בהרבה ירו אותנו למחנה אחרב כשנסגר והע1942 בספטמבר 15עבדתי עד , Tudor Vladimirescuמחנה ב
 מאודלבניית מטווח צבאי גדול , כאן עבדו יותר מאלף יהודים. Cotroceni בשכונת ,ם בפריפריהממוק, Poligonבשם 

 Tudose, המפקד שלנו היה סרן, יםאקצין במילו, ארגנים במחלקות ולכל מחלקה היה מפקחת היינו משם. במושגים של אז
  .היו במזומןעם מתנות ובמיוחד לקבל שלא סרבו " טובים"שניהם היו אנשים , Agapiescuמשנה -ומפקד המחנה היה אלוף

 , שמו אתיזכורלרק , Cepleanu בשם, חת פקודתו ופיקוחו של אלוףהיו ת, טסרומחוז בוקשבכל המחנות לעבודה כפיה     
נוכחות היהודים את בדיקת , הוא היה בא במפתיע לביקור ודבר ראשון שהיה עושה. יהודי האזורהיה מטיל פחד על כל 

 -בריכוז השלח לאחד ממחנות נהיה , העבודה מי שלא היה במקום , המחלקותבעבודה מאחר וידע על הקומבינות עם מפקדי
Transnistria.     היינואת האדמה , ת כל אחרים מט200 -כשל  וךארב , ים עשר תעלותנחפירת עשר או שבבמחנה זו עבדנו 

 7דמה של א גבעת רמנוע  התעלותקצה ב,רים מט4 - כ לגובה שלVבצורת של  , בשיפועכה לאור התעלהדיי בצמיםיערמ
לאימוני ירי שימש  וPoligonul De Tragere Cotroceni" ני'לירי קוטרוצהמטווח "זה היה שטח השם של .  גובהמטרים

  ואוטומטינשק רגיל עם , של אנשי הצבא
מסיימים   בשעה שלוש היינו ".עם הפסקה בשעה עשר,  שבע בבוקרהתחילה בשעה ,הייתה מתקבלת על הדעתשהעבודה     

לנסוע גם על ה עלינו הילפעמים  כל כך שרבהצפיפות בם ממלאיאותן  ,עם החשמליותהביתה  חוזרים את העבודה והיינו 
  .מדרגות הקרונות

אבל במשך השנים עם , Cotroceniת  קרוב לשכונ,של בוקרסט,היה בפריפריה, כפי שכתבתי, עבדנובו  הזההמקום     
  . למרכז העירמקום זה נעשה קרוב ,אושסקו' בזמנו של צ,התרחבות העיר ובניית שכונות חדשות

 המזל לעבוד העבודות אתולא לכל אחד  ,לא נתנו להם את האפשרויות לעבודמשום ש, מצב כלכלי גרועהיו בב היהודים רו    
  .ד"עוגיות וכ, כריכים, כל מיני דברי מאכל ביתיים, מזדמנות אז היו כאלה שבהפסקות היו מוכרים בתוך המחנה

אבל לא נתנו ,  אסירים שלחיילים ומכוניתתנועת ,  לבנין המפקדראינו התרוצצויות סביב, שהיינו בתוך המחנהכ, יום אחד    
שהשתתפו , כמה חוליגנים לגיונריםשם למחרת שמענו שבאותו היום הביאו ל.  בעברמקרים כאלההיו  כבר,  יתרחשיבותלכך 

גזר  למות וגם נידונו, נשפטו הםהמשפטים היו קצרים , במקרים שכאלה, מלחמהבמאחר והיינו . במפגן מזוין נגד הממשלה
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, לא ידענו על מה מדובר, למרות שאנחנו היינו שם באותו היום וראינו את ההתרוצצויות .ות רבותליהדין בוצע מיד ללא שא
  .מאוחר יותר, תנו שמענו על זהאל התרחש במקום מרוחק מומאחר והכ, לא שמענו כלום

  בטי עם חתןתמ
עבדתי .  המחר את יום שלנוא ליבלי לדעת מה מבו יציבות רסור בטחון וחבחוס, בשביל היהודים לא פשוטה חיינו בתקופה    

 . וכבר עברו שנתיים מאז שהכרתי את בטיגם אם הן קשות  עוברות השניםאבל, בלי שום בסיס חומרי, בכמה מחנות עבודה
  . לפי בטי והוריהכחייבות לא יכולתי לקחת אחריות וההת, נשואים לעלחשוב אפילו במצב שכזה לא הייתי יכול  והיינו חברים

,  ולא היה לי עם מי להתייעץהתלבטות קשה , מנוגדיםו לי רגשותהי, לעשותה  לא ידעתי מ,עם כל האהבה שלי לבטי       
הייתי לבד עם עצמי והשנתיים של ,  הבעיה שלי והוא לא מתערבואוראל אמר שז,  לגיד ליהמלבי לא ידעה מ, הורי היו ברומן
  .לחצו עלי והייתי צריך לקבל החלטה,  עם בטיידידות וחברות

, היא תמיד הייתה אומרת לי שלא אדאג, שהייתי מסביר לה את המצבכ,  של בטיאאימבכל הזמן הזה הייתי מעודד על ידי     
 היו .ההורים של בטי רצו לשים קץ למצבנו שהתארך יותר מדי. תנויהיה גם איתם יהיה אשיהיו לצידנו ומה יהם יעזרו לנו וש

מכל שקלנו את המצב , ביחד עם בטי".? אחרי כל כך הרבה זמן,עוד לא התחתנו, מה יגידו השכנים" מ , כל הזמן,לחוצים
  .החלטנו להתחתן, הסיכונים והסיכויים ובעזרת השם קדימה, מכל הבחינותו, וידדצ

מכיוון ופות המשפחה וכמה חברים בהשתת, מצומצמת, ההורים של בטי ארגנו מסיבת ארוסים, כמקובל במקרים כאלה    
ארגנו אותו בביתה , תקיים אצלם בביתישהם גרו בשכונת נוצרית ובזמנים אלה של רדיפת היהודים לא רצו שטקס האירוסין 

אירוסין ולאחר שחתמנו על כל לבמקביל     . היהודיתהבשכונ, שהייתה גרה עם בעלה, אחותה של המחותנת שלי, של פרידה
רובע , טסלנשואים אזרחים של עירית בוקרבאולם הלשכה , התקיימה החתונה האזרחית, 1943 באפריל 17ביום , הטפסים
  .) באוגוסט11 -ב ( שנה23ולי , ) באוקטובר15 - ב ( שנה19לבטי התמלאו .  כחול-שלישי

א הייתה מוכנה לש ,מא של בטיישל א, מהולעמאחר ולפי השקפת , אחרי החתונה האזרחית עוד לא עברנו לגור ביחד    
בינתיים      ".לפני החתונה הדתית, אסור לעבור לגור ביחד לפני החופה, לזוג צעיר היהודי: "  בשם אופן, ממנהלחרוג

 , יהודיתהאצל משפח, 13. מס, Uranus ברחוב,  של בטיהמצאנו בקרבת הבית של הוריאותו , התחלנו לחפש מקום מגורים
  עם גישה לאמבטיה ומטבח קטן, שינהדר ח, כניסה- פרוזדור; דירה צנועה עם

עם , מזנון קטן ושטיח רגיל, אותסארבע כ, שולחן ,ארון בגדים, מיטה, החדר עם מה שקנו לנו ההורים של בטיאת ריהטנו     
במטבח זה התחילה בטי את  .כלי מטבח ותנור קטן לבישוללארון , מטבח קנו לנו שולחן קטן ושני כיסאותל. קישוטים רומניים

כפי שהייתי שבע , האוכל היה טוב והייתי שבע רצון, ל שהייתה מבשלתולמדה לבשל הייתי מרוצה מהכ, עקרת ביתכתפקידה 
  .מגישה לי את האוכל,  העדינותה עם ידי,סינורחגורה באהבתי לראות אותה במטבח . המשותפיםחיינו כל במשך , רצון
בבית , 17בשעה , 1943 במאי 23 ,יום ראשון:  תאריך החתונהטנו עלהחל, ל היה מוכןולאחר שמצאנו מקום מגורים והכ    

נהרס בזמנו של הוא , יום בית הכנסת הזה כבר לא קייםכ. Mamulariרחוב שב, Unirea Sfanta" הייחוד הקדוש" הכנסת
  .העיר פני בניית וחידושהרחבה במסגרת , דרום העירב, הרבה בתים וכנסיותעוד יחד עם , אושסקו'צ

                                                                                                        

          
  

     23.04.1943  ביום חתונתנו                          
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ים של בטי ם היו ההורישושבינה, טסידוע בין יהודי בוקרה Doctor Beckרב דוקטור בק ה ערךאת טקס הקידושין     
, אידה, הדוד שה ודודה בטי, מלבי ואוראל, םמוזמניבכנסת היה מלא הבית  . LEONודוד  ADELA דודה , והדודים שלי

כולם ישבו בספסלים בשני הצדדים ואנחנו בליווי . עבודההחברים והרבה מהחברים שלי מהמחנה ,  של בטיקרוביםה
טקס הקידושין הסתיים בסביבות השעה     .ות כפייםאי האורחים במחיעברנו במעבר האמצעי ונתקבלנו על יד, השושבינים

ואוד כמה חברים והלכנו לאכול , יוסף, בערב נפגשנו עם הרמן ופלי, הלכנו גם אנחנו הביתה,  ואחרי שהמוזמנים התפזרו19
  .בטיקרובה לבית הוריה של , באיזה מסעדה שכונתית

מיד , שבבוקר,  וכשחזרתי הביתה בטי סיפרה ליPoligon, פוליגוןב, גיל לעבודהלמחרת היום נסעתי כר, אחרי החתונה        
 הייתה  שלהבתהש, לפני השכנים, שתוכל להתפארכדי , "עדות" המחותנת שלי לקחת את ההבא, אחרי שעזבתי את הבית
או , במה יגידו האנשים"ור ל היה קשוהכ,  של יהודי רומניהתהמנטאליוזו הייתה אז , כפי שכתבתי כבר. בתולה בליל החתונה
  ".מה יגידו השכנים

  

  BALDOVINESTI ודהבהע ומחנה  SARATA לשיקום המרכז
  

קבלנו , יחד עם עוד הרבה יהודים, 1943 באוקטובר 9ביום שעד , דרסל היה בוכחמישה חודשים והככבר , היינו זוג נשוי    
  הרגליםקסרקטין של גדודב, םודה להתייצב למחרת היבפקו, טרסהשיפוט בוק- הצבאי של שטח המושלמלשכת, צו קריאה

 Cetateaשליד העיר הרומני לשעבר" Sarata"  למרכז לאימונים ושיקום מהעיירה בשם"לנסוע וכדי התארגן , 21
Alba   . מBasarabia,   היום   Republica Moldovaמהדיו אדובחותמת מוטבעת , השמור אצלי עד היום, על הצו: 
  ".בעונש מוותש יויענ עיורש ביתייצשלא מי "  שכותבת

בלבד של היה פשוט לקבל צו כזה לאחר חמישה חודשים לא  יל, היינו המומים, ם בהירוהצו הזה נפל עלינו כמו פצצה בי    
 תראה את משפחתךאם  ?י פעםבכלל א תחזור משם אם, ! בלי לדעת לכמה זמן!להיפרד מאשתךפרוש הדבר שעליך . נשואים
במיוחד שידענו , ל היה אפשריוהכ, ם דברושבטוח באי אפשר היה להיות  םהה בזמנים ? שםמחכה לךבכלל מה ו ?בעתיד

  .הרומנים הקימו כמה מחנות ריכוזש היכן, Transnistriaבחבל , נמצאת בשטח כבוש של ברית המועצות, Sarataשהעירה 
, לברוח לא בא בחשבון מאחר שחוץ מהסכנות האישיות. במלהתייצחוץ , לא הייתה לך אפשרות אחרת, עם צו כזה ביד    

  .היו לי התחייבויות כלפי בטי ומשפחתה, ועכשיו כבר לא הייתי לבד, הייתי מסכן גם המשפחה
, מלווה על ידי בטי,  בבוקר7 עהבש, 1943 באוקטובר 12ביום , עם לב שבור, אחרי כל השיקולים האלה ובמצב רוח ירוד    

  , מסודרים בשורות,  יחד עם עוד כמה מאות יהודיםשםמ, 21  הרגליםהתייצבתי בחצר גדוד
 וכמו ת צדדיה לנו במסילהתנהמש, רכבת משאלו ינעל, נפרדתי מבטישם , Bucuresti-Triajעד לתחנת הרכבת , ברגלהלכנו 
  .Sarata, לכיוון סאראטה,  לכיוון גבולות ברית המועצותךהתחיל מסע ארו, קודמותפעמים  בשנסעתי

כדי לעבור את הגבול , ו מהרכבת הרומניתנהורדשם , לגבול עם ברית המועצותגענו ה, כשלושה ימים   אחרי נסיעה של  
הרכבת לא יכולנו להמשיך את הדרך עם . תעל רכבת רוסי וינ ובצד השני עלPrut, פרוטהנהר ל דרך גשר מעל ,ברגל

 מיתר טריםמנטי ס10 -רחב בהוא בין מסילות הברזל ש וחוהמר, מסיבות ביטחוניות, מאחר ובברית המועצות, הרומנית
  .המסילות הברזל שבאירופה

) "המבצר הלבן" (Cetatea Albaהממוקמת על יד העיר , Sarata לעיירה, הגענו סוף סוף, לאחר עוד יום של נסיעה    
. כריות ושמיכות, מיטות ומזרוניםבחדרים עם , בניין של גדוד הצבא הרומניהוכנסנו לפתעתנו ה לשם, Nistruשבגדות הנהר 

      בצו אותנו במסגרת גדוד ימדים של הצבא ושוידנו בצבו כששלחו אותנו למחסן  ,פתעה נוספתהלמחרת בבוקר הייתה לנו 
 Batalionul1016  ,עם מפקדים רומנים, חמש מאות יהודיםמהיה מורכב הגדוד  :"קל "ויבשינ,  מלאמעת ותקנון צבאישמב ,

  . חיילים של צבא רומניהתנעזרים בפלוגה, נוצרים
, שהוציאו אותם מבתי סוהר מכל הארץ,  חיילים וקצינים רומנים20.000 -  היו עוד כ,חוץ מאתנו, במרכז הזה לאימונים    

במטרה לשלוח , שיקוםהלמרכז , כאןלנשלחו הם , יםרהשתכרות ופשעים אח, גניבות,  עריקותבגללהיו כלואים אחרי ש
עונש ההיו מבטלים את , למי שהיה מזל ויצא משם בחיים. קו הראשוןל, חזית המזרחיתל, םי האימונים הצבאילאחר, אותם

  ". אדם ישר ותמים- ןבל"נחשב היה ו
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    24.10.1943  במדי צבא רומניה Sarata,                                      בסראטה

  
יותר מאוחר  . נשקללאאבל ,  קצין בדרגת סרן משנהבהדרכת, יםיאימונים צבא,  כל יוםבמסגרת הגדוד היינו עושים    

, בבהמות, לעבודה זו היו משתמשים בדרך כלל. הקרב  ולאיסוף מוקשים בשדהישמטרתם להשתמש בנו לגלושמועה התגנבה 
עזר לנו ולא , והקדוש ברוך הוא בשמים יש אלוהים ש אאל, השתמש בנולו רצו לחסוך בבהמות ,מי חיסכוןטעמ, אבל הפעם

ן אכלנשלח , כמו יתר הקצינים, שגם הוא,  היה אלוף משנה,שיקוםהמרכז  מפקד    זההדבר את הנתן להם להגיע לעשות 
, בכיכר העיירה ,כולל אותנו,  אנשים20.000 - כ, לאסוף את אנשי המרכז, כל שבת בבוקר,  היה נוהג הוא.הרשעהבגלל 

בהחלפת , ו בגבולסניסו לברוח ונתפ, החולףשבוע האת כל האלה שבמשך , שםלאים יואז היו מב'  חצורתנו בתסדר אול
 היה מתחיל ,קצין אחדבמרכז המסדר ו, ו עם כל מיני עברות או פשעים ומעמידים אותם על הברכייםס האלה שנתפ,תוהרכב

אחד שנתפש שגנב את המגפיים ; היו עברות מצחיקות כדוגמא. ת שביצע כל אחד מהםשבו ציין את העברו, ח"קורא לפנינו דו
אף פעם לא היו . כד"בגדים ו, מזון, כמו כסף, או גנבות אחרות, או אחד שגנב חזיר ממטבח הקצינים, של האלוף המשנה

  .ם יהודיםיהבינ
, איש ובצלילי התזמורת הצבאית 20.000כל ה ,  בשורההסתדרנונאם נאום קצר ואחר כך , האלוף המשנה, בסוף הטקס    

 היו  ויתר הקצינים ומזמן לזמןמפקדשעליה עמדו ה,  לפני הבמהצעדנו, שהתחילה לנגן שירי לכת, מורכבת גם כן מעבריינים
  .יש שתויאכמו ,  בצדאלא, לא הייתה באמצע המצח, כובעול אבל תמיד המצחייה ש,  מדועדעואינני י. ים לנועמצד

 ,או רעב, עייף,  היה משתעמםמפקדתר מדי ופעמים הוהמצעד היה המתארך י, מספר הגדול של האנשים שהשתתפו ה    בשל
לפי קצב ו, לשנות את ההליכהכדי לחייב אותנו או ריקודי עם ואז , כמו הורה, היה נותן פקודה לתזמורת לנגן שיר עממיואז 

  .צרהמצעד היה מתקמשך ככה ש,  לרוץנותחלהחדש ההמנגינה 
  

לכל , חילקו לנו, טסנציגי הקהילה היהודית מבוקר, משאהקרונות ל הלפני עלי, בתחנת הרכבתעוד , Sarataכשנסענו ל     
הקצב שבו , באחד מהמצעדים . אלה עזרו לנו בזמן הסתיו והחורףהמגפיים ה. ,וליות עץסעם , זוג מגפיים חדשים מעור, אחד

שעריך שהגדוד שלנו צועד יותר טוב מהאחרים ונתן פקודה שמשבוע , מפקדשל ה" באוזניו"מצא חן , שהגדוד שלנו צעד
 עם האספלט םשבמגע, מגפיים שלנובעץ ההוא לא ידע שהסיבה הייתה סוליות . הגדוד שלנו יצעד בראש המצעד, הבאה

, כנראה, הוברר לוחלפנו לאחר ושהעד ,  בראש המצעדה צעדנו שבועיים או שלושךוכ. המיוחד, השמיעו את הקול, שברחוב
  .חנומי אנ

כמה דקות להתאסף בחצר  תוך ,  לבית מרחץיםלכ שהו הודיעו לנו,היה כבר חורף מושלג וכמובן קר, בבוקר של יום אחד    
 ו היהבאמצעש, עצרו אותנו לפני מקום מגודר בגדר גבוהו  מהעיירה היציאה לכיוון הובלנושורות  בסודרים קסרקטין ומשם 
החלו מיד . ם להתפשט בערום ולשם את הבגדים ליד הרגליפקדו עלינובכניסה לבנין , בחצר, שם . חדר אחדבניין קטן של

. היה סופנוי שכאן נוחשב .הכפור שבחוץמ אקווכל מיני מחשבות שחורות ואתה מתחיל לקפוא ולא דלעבור בראשינו 
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, שהחדר הזה הוא חדר גזים, ולנו חשבנו בלבנוכ, שטח הכבוש של ברית המועצותשהיה האירועים והמקום  הזמנים בהשפעת
הייתי בקבוצה הראשונה הוכנסה  .חשד שהתחזק מהעובדה שאמרו לנו להתפשט בעירום ולהניח את הבגדים ליד רגלינו

אחד מהחיילים אמר לנו להתיישב מתחת למקלחות , ומצאנו את עצמנו בחדר מרובע שבתקרתו היו מותקנים מספר מקלחות
סלע ירד מלבנו , רק אז נשמנו לרוחה, זרוםפתחו הברזים והמים התחילו ל, כשחזר וחילק לנו כאמה סבונים. ויצא מהחדר
 כדי ,פתחו שוב את הברזים לעוד דקה, בן ואחר כךתסהכדי ל, אחרי כדקה סגרו את המים לדקה .וספקותינוהרחיק את 

בקור , שמגבות לא היו לנו מאחר ,חצרלים וערומים יצאנו ככה רטוב" אמבטיה "אפחדים והתרגיל שנקרהלאחר כל . להישטף
  .לא היה מה חשבנוהזה שהחדר לנו חשוב היה , הקורמ היהאף אחד מאתנו לא אכפת לאבל , ובשלג ואדים יצאו מגופנו

עם ,  עמד חיילשם, בחצר אחר למקום, בשלג, לא נתנו לנו להתלבש והיינו צריכים ללכת ערומים ויחפים, עם זה לא גמרנו    
במקומות הרגישים , דיל עם תמיסת גופרית ובעזרת מקל שבקצו היה קשור צרור חבילת קש והיה מורח אותנו עם התמיסה

  . סימני של מחלת עור בשם גרדתעופיה התחילו למקומות שבהם, שבגופנו
 בין תפשטתמחלה שמ,  בגרדתנוט כולענדבקנו כמ,  בתי מרחץללאאבל , למרות שהינו גרים שם בתנאים יחסית טובים    

לאחר . העור עדין ורגיש וגורמת לגירוד בלתי נסבלש במקומותבמיוחד , בין הרגליים, בבית השחי, אצבעות הידיים והרגליים
, הוא לקדוש ברוך תהודואבל , חולצותהגופיות וה, תחתוניםה, שרפה לנו את הלבנים, תמיסה הגופרית המרוכזת, הטיפול

מקבל , כשאתה צעיר, גם הגיל עזר לנו.ולום ולא חלינו אחרי כל הטיפולים שקיבלנו בחצר הזשעזר לנו לצאת גם הפעם בש
  .ל ביד הגורלויר הכאבאיזה אדישות ומש, ביתר קלות את כל האירועים והייתי אומר

גילי תרמו כ, ים הפשוטיםיצבאהחזרנו לבנין הקסרקטין ולמחרת המשכנו את האימונים , לאחר הסיפור עם בית המרחץ    
כשהיינו חוזרים , 13בערך בשעה ים מסי בבוקר ו7האימון שהיה מתחיל בשעה . ללא נשק, לו הכ,ד"שכיבות וכ, ריצות, סדר

.  ובגמר היינו חופשיים עד למחרת היוםשוניםחדרים וסידורים האחר כך היינו מתעסקים בניקיון  ו"צהרייםלארוחת "
 תמורת ומקבלים ,םהאיכריאצל  היינו נכנסים . חקלאיםשלאוכלוסייה ו שם פגשנ, לפעמים נתנו לנו רשות לצאת לעיירה

, עם בשר, או מרקים שונים, גולש מבשר לבן: כמו, בלים מהצבאק מהיינומאלה שטובים ום מאכלים שונים עתשלום ז
  . או ממליגה עם גבינות ועוד)מרק( ורבות'צ

 הערכות ,"אסטרטגיות"על תוכניות , ים הקשורים במלחמהא נושים בינינו עלחחשומהיינו יושבים ו, לפני השינה, בערב    
  .פחות או יותר מדויקות, היינו מסיקים מסקנותכך בין השורות בעיתונים ובנו מקריאה על הידיעות ששמענו ברדיו ומה שה

שנלחמו בחזית , החייב את הצבאות גרמניה ורומני, כל אורך החזיתל והתקדמותו Stalingrad - ב, ניצחון של הצבא האדוםה, 
Odessa ,משטח של ברית המועצותלסגת .  

כ של מרחק  Cetatea Albaוביל לעיר הקרובה ה משקיפים על הכביש שמשם היינו,  ממוקם על גבעהההי, בו גרנוהבניין     
של ות צבאיראינו על הכביש טור אין סופי של משאיות , חנו בינינו כרגילחכשישבנו בחצר ושו, ערב אחד , מטרים400

נה שזה לא יכול קבניינו לאסטרטגיה מלחמתית הגיעו למסש "המומחים", מיד. לכיוון הגבול עם רומניהנע , גרמנים ורומנים
 יכולה ושזלקחנו בחשבון אבל , כמובן, עבורנו זה היה אירוע משמח .להיות משהו אחר מהתחלת הנסיגה מהחזית המזרחית

תנו יהיה אילא היינו בטוחים ולא ידענו מה . וצדקנוהמלחמה שגמרנו עם ומר אנסיגה אסטרטגית וזה עוד לו רק להיות 
, עשות דבר בנידון מעשי נקמה נגדנו ולא יכולנו ללולים לעשותע, בנסיגתם, ה גרמניה ורומניותפחדנו שחיילי צבא, בהמשך
  . בהמשךשיקרהאת ינו לראות כחיפשוט 

תר ו ובמשך כמה שבועות ראינו כל ערב איך שהנסיגות היו יותר ויים את האימונ,משכנו את העבודה שלנוהבינתיים     
קיבלנו פקודה לארוז , כשחזרנו מהאימונים, עד שיום אחד, ים לכיוון רומניהענות כלי מלחמה וגיסו, ועוד משאיותעוד גדולות 

למחרת , ו את הציוד הצבאילאחר שמסרנמיד כל אחד אסף את חפציו המעטים ו. לעזוב את המקוםאת הדברים ולהיות מוכנים 
קרונות על עלו אותנו ה שם,  הלכנו לתחנת הרכבת של העיירהלבושים אזרחית, בהליכה מסודרתבבוקר עזבנו את הבניין 
ירדנו , גבולההגענו לנקודת , ית וממושכתאיט הלאחר נסיע. בלי לדעת לאיזה כיוון נוסעים, Sarataרכבת משא ועזבנו את 

בדיוק למרות שלא ידענו מה  .רומניהמאחר וראינו שחוזרים ל, רגענו קצתנ ורק אז ת רכבת רומניעל  הרוסית ועלינורכבתמה
  .הרגשנו הקלה, הם רוצים לעשות אתנו

 שתנועתן הייתה רק ,מאולתרות,  משא מורכבות מקרונותהיו, כפי שכתבתי, הרכבות שבהם היו מובילים אותנו, בדרך כלל    
גלל זה ב. תבאיזה מסילת ברזל צדדי,  הרגילות והצבאיות ולפעמים היו שוכחים אותנו שעותבין לוח הזמנים של הרכבות

  .ארבעה מנסיעה רגילה או שלושפי  כהמשנהנסיעה 
, Brailaהרכבת נעצרה בתחנת העיר , שטח רומניהל ונסיעה של יומיים נכנסנו Sarata,  סראטההעיירהלאחר עזיבת       

כפר קטן בשם ל הגענו טריםמילו ק10 של כ ,הורידו אותנו מהרכבת ואחרי הליכה ברגלשם , נובהדה על גדות נהר ,נמל רומני
Baldovinesti , אולתרו בתוכם ם כתוספות בנייה ותיהשהאיכרים בנו בחצר, בחדרים קטנים, איכרים הבבתיבו שיכנו אותנו
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עם התקרה , שהיה משתמש כמטבח קיץ, 2/2 קיבלנו חדר קטן,  בחוריםהאני ועוד שלוש.  כלי מיטהאלל ,מיטות מקרשים
  היו הטמפרטורות בחורף נמוכותזה במיוחד שבאזור , מדיהיה לנו חםהתלוננו שככה שבסתיו ובחורף לא , ס תירימקש וקלח

  .מאוד
 איםיהקור נהפך לכפור והמים שהיינו מב, אבל במשך הלילה, בערב היינו מדליקים אש בתנור בישול והחדר התחמם קצת    

  .גוש קרחצורת ב, לידאים אותם מהי היינו מוצ,להתרחץ בבוקרושהיה לנו מה לשתות כדי , ליד ב,בערב
היו מוכרים , מאחר והיינו עבורם מקור הכנסה, קבלו אותו די טוב והיו שבעי רצון מנוכחותנו במקום, האיכרים מהכפר      

  .יםירים נמוכחבמ, לנו את מוצריהם ולפעמים היינו אוכלים אצלם
צבא האדום בחזית עקב התקדמות ו, כוחות הצבאיות המאוחדות של גרמניה ורומניההמפקדת הייתה , ביאו אותנושהבאזור     

  הגנהה בשם קו ,טריםמילו ק200-300כ רך של ובא, ביצוריםחלט לבנות כאן קו וה, המזרחית לכיוון גבולות רומניה
Focsani-Namoloasa ,הממוקם בערך באמצע , בכפר הזה,כאןל הגענוכש.  הקוהשביניהן יבנ, י העריםת של שותיהן שמעל 

 ם הייתהצורת . אחד מהשנירים מט30-40 כ יםחקומר,  מזויןמבטוןמספר גדול של בונקרים  היו כבר בנויים באזור, הקו
הקירות היו . ה בתוך האדמ מזה היה בנוימטרכש רים מט2.50 ובגובה של רים מט2,50 / 2,50בערך בגודל של , מרובעת
, אוטומטיולירי בנשק קל , חבצורת משולש פתו,  לכיוון המזרח,היו פתחים צרים,  ובשלושה מהםטרמנטי ס50של בעובי 

  .לכניסה, קיר האחורי הייתה דלת צרהוב מעלות 90ברדיוס של 
 היינו מכסים את ,נואדמה שהוצארים את ב מט1.50 כ  שלמקועב ,בין הבונקרים היה לחפור תעלות גישה נותפקיד    

ראות כמו יהבונקרים היו צריכים לה, מלמעלה אולי מהמטוסים.  המעלות90רדיוס של בירי שתאפשר בצורה , הבונקרים
  .ו אמורים לזרוע שדות תירס או חיטההיינ ,םהסוואתגבעות ועבור 

, לאחר שהסתדרנו, ביום הראשון. ד בדרגת סרןקעם מפ,  שמרה עלינו פלוגת חיילים,הקודמיםכמו במחנות , גם כאן    
עודד אותנו ואמר שהוא מבין , אסף אותנו ובנאום מלא בדיחות ומצב רוח טוב, פקד רצה לראות לנו שהוא בן אדם תורבתימה

שבדיסקרטיות , נה של כסף קטתבנו את הרמז וארגנו איזה מגביהאנחנו . י להקל עלינודל כוכיח שיעשה הבטאת מצבנו וה
  .א סירב הוא ל.מסרנו לו

  
 ןשייתוביקשנו , החלטנו לנצל את הבטחותיו, התחלנו להכיר את האזור ומאחר והיינו קרוב לעיר, לאחר שהתבססנו במקום    

  .12מאחר וביום שבת היינו עובדים רק עד שעה , Brailaבה ועיר הקרבלנו התר נסיעה לבית המרחץ הציבורי 
מוביל השמנו לב שקרוב לכביש , בדרך לשם. לבית מרחץ, ים ברגל לעירהמפקד הסכים לבקשתנו וכל שבת היינו הולכ    

מדוע לא ננצל את החופשה ובמקום : "רעיון של ניצוץ, דבר הדליק בראשנו, נמצאת התחנה הרכבת העירונית, לבית המרחץ
  .Braila  מהעיר בראילהטריםמילו ק200שנמצאה במרחק של כ " ?טסע הביתה לבוקרוות לנססלנ, ללכת לבית מרחץ

אבל חוץ ממני הצטרפו עוד ארבעה או חמישה בחורים והתחלנו , שהיה די מסוכן,  לרעיון הזהסכימולא כל חברים ה    
בשעה , Brailaט וחזרה ובחרנו ברכבת שהייתה עוברת דרך תחנת הרכבת של סלוח הזמנים של הרכבות לבוקרבלהתעניין 

 5לבראילה בשעה חזרה  ומגיעה ה בליל1 בשעה טסת שיצאת מבוקררכב,  ובחזרה22 בשעה, Bucuresti ל  ומגיעה18
  .בבוקר

לא היה לנו כסף לקנות , צד שנימצד אחד ליהודים היה אסור לנסוע ברכבות ובשמ מאחר ,ההרפתקה זו הייתה די מסוכנת      
יתר ביחד עם ,  הראשונה ובשבתומהליישעברנו , קיבלנו את ההחלטה מכיוון ש. לנסוע במחתרתהיה עלינוכרטיסי נסיעה ו

כמובן בלי כרטיסים , עלינו, הגיעהוכשהברשנו את הבגדים והלכנו ישר לתחנת הרכבת , צחצחנו את המגפיים, בחוריםה
  . התיישבנו במקומות לא בולטים ובצורה שנוכל לראות את מבקרי הכרטיסים,והתפזרנו בקרונות

או , כבר עבר המבקר בוש, יורדים בצד השניו, קרון או עולים על גגוהיינו יוצאים מה, כשהיינו רואים אותם שמתקרבים    
,  להדליק בלילהו איפול ואסרהיה,  בגלל המלחמה .שהיינו יוצאים למדרגות הקרון ונשארים שם עד שהביקורת הייתה עוברת

היינו , אהבקרון לנסים כשהם היו נכו םהל הפנסים ש עםאנחנו מבחוץ היינו רואים את המבקרים עוברים, את האורות ברכבת
  .קרון שלנול בחזרה םעולי
אינני מאמין שעשיתי , הכותב את השורות אלאני במיוחד עכשיו כש, אני חייב לציין שכל התרגילים האלה היו די מסוכנים    

 ,תלים את כל ההשלכוקלא שו ואבל אז הייתי בגיל ובמצב שלא עושים הרבה חשבונות,  הללוועברתי את כל ההרפתקאות
  .לא עשיתי הרבה חשבונותו , לאחרונה,אשתי, ראיתי את בטימאזשעברו קרוב לשישה חודשים , במיוחד

כמו עליית , התמרוניםל התרחש בחורף וכל ום לקחת בחשבון שהכיצריכ, כדי להבין לאיזה הרפתקה מסוכנת נכנסנו    
ל היה וכשהכ,  בשעהטריםמילו ק50-60מהירות של  בההרכבת נסעשעשינו בזמן ,  או יציאת למדרגות,וירידת מגג הקרונות
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 היית צריך להחזיק את ההשלג הפך לקרח חלק ואתומאחר ,  הייתה מסוכנת יותרןמדרגות הקרול היציאה. מכוסה בשלג וקרח
  .מדרגותה ימשני צדדפואות הקהברזל בידיות , עם הידייםחזק עצמך 

עם ,  ומשם22.30בשעה , טסרקתחנת הרכבת שבצפון בול  בהצלחה והגענו בשעה טובהההנסיעה הראשונה עבר    
לא צריך אני .  בדלתכשדפקתי, 23 שבת בשעה איהיה במוצזה . בטי עברה לגוראיפה , החשמלית נסעתי לבית המחותנים

 הי להם רק שקיבלנו חופשתאמר, יזה תנאים באתיאלא סיפרתי להם ב. ימה עשיתי לבטי והוריהעהפתעה נאיזה לספר לכם 
  .דבר שהיה חצי אמת, רהקצ
 פגשתי את שם, חשמלית לתחנת הרכבתב חזרתיהזמן עבר מהר וביום ראשון בערב נפרדתי מבטי והוריה , נושמחנו כול    

יהרנו להגיע למקום  ומ,Brailaלתחנת הרכבת  הגענו בשלוםמשם נסענו והתפזרנו בקרונות ו,יתר החברים עלינו ברכבת 
  .וק נוכחותלפני שמתחילים לבד, העבודה

משך החורף והאביב של ב, חזרנו על התרגיל הזה עוד כמה פעמים, כשראינו שהרעיון היה טוב והצלחנו בנסיעה הראשונה    
, כדי לנסוע לבוקרסט לבית המרחץ יציאהבית איך אנחנו משתמשים באישור בבסוף החלטתי לספר  ל1943-44שנות 

 את  וביקשו ממני להפסיקזאת בגלויאמרו לי הם . קאות המסוכנות שליההורים של בטי לא קיבלו בעין יפה את ההרפת
  .אני מסכן גם אותם, מאחר וחוץ ממני, הנסיעות האלה

, הצלחנו להכיר את מבקרי הכרטיסים, במשך הנסיעות שלנוו, משכתי לנסועהתי בקולם ועלא שמעם הראש שלי ,     אני
גם נהגי הרכבת הכירו אותנו .  או לצאת למדרגותו צריכים לעלות על הגגותלימים עין וכבר לא היינעשתמורת טיפ קטן היו מ

 כדי שנוכל לרדת ישר, להקטין את מהירות הרכבת,  בראילה לעירכשהיינו מגיעים, וקיבלו גם הם את הטיפ שלהם ודאגו
  .שהיה בקרבת מסילות הברזל, במקום העבודה

  
, לילההכשהיינו ברכבת בערב , ראשון אחדיום עד הלך לנו ת והתרגיל ארבעה שבועו- שלושהל פעםהיינו נוסעים הביתה     

 ,)אף פעם לא היינו יושבים ביחד(, מפוזרים בקרון, בבראילה, בדרך להחזרה למחנה, טס של בוקר, הצפוניתבתחנת הרכבת
 שישב , מאתנואחדכל של  ו ישר לכיוונועצביהשלושה בלשים של משטרת הבירה ו  .קרוןלם נכנסו אופת, ישבנו בשקט

  .מכירים אותו ועשו לנו סימנים לרדת מהקרוןהיו כאילו , בפינתו
 .איך שאומרים,  על חם שתפסו אותנו,מסרו אותנו לאנשי הבולשת,  שאחד ממבקרי כרטיסי נסיעהינו בטוחיםהי, בדיעבד    

לתחנת אותנו משם שלחו ש,  עד הבוקר, סגרו אותנו בחדר מאסרשם, שבמקום, הרכבתתחנת  לשמשטרת למשם הלכנו 
עד וכך ,  לא היה להם שום סיבה למהר,יםע אותנו עם עוד כמה פושכלאו שם. Calea Victorieiמשטרת הבירה שברחוב 
את כינו  כעריקים ההוכרזנו, Baldovinesti במחנה ב זהזמן ב, עברו כעשרה ימים, אישוםהוכתבי , שגמרו את כל המסמכים

  ,. עריקה ממחנה עבודהלע, טסבוקרמ, בית המשפט הצבאינו לשיפוט אותח ושלל, המסמכים הדרושים
מחוסר , שם, בליווי שנו שוטרים, Baldovinestiב , למחנה, עם הרכבת, שלחו אותנו בחזרה,  לאחר שגמרו את כל הניירת   

  .מהבונקריםו אותנו באחד אכל ,מקום מתאים
אותו קיבלנו קש .  הייתה מכוסה בשכבה דקה של מיםהרצפה לכןמה הבונקרים היו בנויים כמטר בתוך האד, כפי שכתבתי    

כשברומניה ,  בחודש מרץהכל זה קר .עד למשפטשם ישנו ו היינו סגורים , מחצלות ועל זה הקש שמנוצפה עלרפיזרנו על ה
שמר עלינו ולא , הקדוש ברוך הואכפי שהיה עד עכשיו , אבל גם הפעם. קרהיה , יש עוד חורף ובבונקר הבנוי מבטון מזוין

  .חלינו
ל מה ולבטי והסברתי הכ, שלחתי מכתב הביתה, בראילהב, חורים שהלכו בשבתות לבית המרחץבאמצעותם הב, בינתיים    

לא חסכו בכסף . לא חסכו שום מאמץ והתחילו להתעניין מה יש לעשות, התחילו לפעול, ביחד עם חמתי, מידש ,שקרה לי
  .י טובהכבצורה ה,  ושילמו את שכרו כדי לסדר את כלRatiuרך דין ידוע בשם ושכרו עו

, בליווי שני חיילים, לבית המשפט הצבאי, טס ויום לפני שלחו אותנו לבוקר1944 באפריל 2 ליום  נקבעתאריך המשפט    
ים בא אחד מהחיילאז כשהגענו היה כבר חושך ולא היה קשה לשכנע את החיילים ללכת אתנו לישון הביתה ו .ששמרו עלינו

  .ם היתרעאתי והשני אלך 
בבית , וציפו לראות אותי רק למחרת בבוקר מאחר, בטי והוריה הופתעו לראות אותי נכנס עם החייל,     כשהגעתי הביתה

גרנו אחרי שליד הבית , Uranusברחוב , קרבת מקוםבבבוקר הלכנו ביחד מאחר ובניין בית המשפט הצבאי היה  .המשפט
  . תעשייה הצבאיתה שלחלקמ פעם היה שבבניין, החתונה

 שבגלל שהתיק הוא אמרל סודר ווהכש  משום ואמר להן לא לדאוגןכאן בטי וחמתי נפגשו עם העורך הדין שהרגיע אות    
 רך דין נאם כמה דקותועה  שםנכנסנו באולם ובית המשפט .דבר לשמחתנו קרה באמת, כולם יזוכו, משוטף לכל הארבעה

  .כפי שהבטיח לנו העורך הדין,  את כולנוו זיכבסוף השופטים,  קצרהתליולאחר התייעצות פורמא
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ל , חייבים לקחת אותנו בחזרה למחנה העבודה, שבמקרה שיוצאים זכאים, החיילים שהביאו אותנו למשפט קיבלו הוראה    
Baldovinesti ,ילה ויותר טוב לנסוע עם לחזור בלטנו את החיילים שאין עשכנ, 13סתיים אחרי שעה ה מאחר והמשפט אבל
  . ביחד ארוחת צהריים וערבאכלוו,   חזרנו הביתהוכךו מהר נעהחיילים השתכ. למחרת בבוקר

  מהרכבת הבריחה    
. למחרת בבוקר היינו צריכים לחזור למחנה, אותנושליוו לאחר שזוכינו בבית המשפט ולפי ההוראות שקיבלו חיילים     

שבלילה בין , רצהאבל הגורל  Gara de Nord,  צפון-טסלנסוע לתחנת הרכבת בוקר, םבריקבענו להיפגש וביחד עם יתר הח
פן רציני את שכונת תחנת הרכבת המרכזית הצפונית והפציצו בא, הבריטימטוסי חיל אוויר , 1944עי באפריל ישלישי ורב

  .ובמיוחד בנייני התחנה וכל רשת של מסילות הברזל
המפציצים הבריטים , באותה הלילה. בשטח רחב, בהמשך, שהיו מתפצלות,  מסילות ברזל12יצאו רכבות דרך , מתחנה זו    

ה חיסלה את תנועת הרכבות הפגז. התחנה זו נשארה הרוסה עד סוף המלחמה.  קילומטרים2-3מרחק של עד ל, לוהרסו הכ
  . לחיילים שליוו אותנוגםו לנוות גדולות לאוכלוסיית הנוסעים גרמה תוהו ובהו בעיר ובעיו, טס ולבוקרסטמבוקר

תוכניתנו את שיבשו גם , בנוסף לנזקים העצומים שגרמו לתשתית מסילות הברזל של אזור הבירה,  הבריטיםהמפציצים    
  . שליוו אותנווגרמו כאבי ראש לחיילינו ,Braila-Baldovinestiלחזור ל 

, מאחר שהתחבורה הציבוריתו 1944 באפריל 4ל נפגשנו בבוקר ש, למרות שידענו אל ההפגזה מליל אמש וכפי שסיכמנו   
של   הייתה ממוקמת התחנה המרכזית הצפוניתשם, Grivita תלכיוון שכונ, החשמליות והאוטובוסים לא פעלו הלכנו ברגל

  .לזמן ממושך, האנגלים הוציאו מכלל שימוש, אותה, Gara de Nordבשם , בוקרסט
על תנועות הרכבות והגענו , בין האנשים שהיו במקום ובמצבנו, חלנו להתענייןהת,  תחנת הרכבתותהגענו עד לקרבת חורב    

לא רחוקה , מזרח העיר- בצפון, Mogosoaiaהיא תחנת הרכבת ,  פעילהדייןשהיא ע, שיתכן, למסקנה שהתחנה היחידה
המתקבל על , ידיחהיאבל זה היה הפתרון , שזה נכון, לא היינו בטוחים. Baneasaמהכביש שמוביל לשדה התעופה בשם 

מאחר , מ היום כבר לא משתמשים בתחנה זו" ק10 - שהייתה במרחק של כ, התחלנו ללכת ברגל לכיוון התחנה. הדעת
 .נהפכה למוזיאוןשהצפונית , שהיו בתחנה המרכזית,  רציפים ומסילות12ומת על, תעם מסילת ברזל אח, שהייתה קטנה

אינני יודעה אם ראיתם את . ליעדו,כל אחד, י האנשים שהמתינו לרכבתכשראינו את אלפ, כשהגענו לשם נשארנו המומים
בזמן מלחמת העולם ,  וזוכרים את התמונה שמתארת מה שהתרחש בתחנת רכבת ברוסיהDoctor Jivagoיבגו 'ר ז"הסרט ד
, היה גם פה, זמהבלי שום הג, אותו המצב. נוראבקיצור אי סדר , האנשים עם הילדים וחפציהם, הצפיפות,  הרעשתא, היהשני

 התאספו שם במשך הלילהחיילים מאחורינו התחלנו להסתובב בין האנשים שכשה,  הגענולשם, Mogosoaiaבתחנת הרכבת 
, סליםה, ארגזיםה, חבילותה, מזוודותליד ה, חלק מהם ישבו ליד חפציהם. לקחת אותם ליעדם, והיו מחכים לרכבת המושיעה

  .עופותוה
על הספסלים ועל , הרציף ואולם ההמתנה היה מלא אנשים, תפסו את כל שטח התחנה, דים וזקנים משפחות שלמות עם יל    

 .לא מקום לשים רגל ולעבורל, צפופים אחד על השני, רבים סתם משוחחים ביניהם,  אוכליםםחלק,  ישניםםחלק, הרצפה
בהתאם לקווים הפנויים ובעדיפות לרכבות  לוח זמנים מוגדר התנועה הייתה מכוונת אלל, ותהרכבות היו באות לעתים רחוק

מושכים אחריהם , על הרציף כולם היו מתנפלים, כשהיו שומעים שרכבת מתקרבת. לחזית או מהחזית, תוסניטאריוצבאיות 
  , דירהבמהומה א, את החפצים והמשפחה

התחילה , תאימההשהרכבת אלה  ל. לאיזה כיוון היא נוסעתלדעת היה אי אפשר, עד שהרכבת לא הייתה נכנסת בתחנה    
נתלו על ו א על גגות הקרונות שישבועם אנשים שהיו ,  עמוסה מעל ומעברהשהייתה בא, רכבתלהלחימה להצליח לעלות 
,  שתבואההיה חוזר לחכות לרכבת הבא, המדרגות או על הגג, מי שלא הצליח לטפס דרך החלונות. המדרגות כמו אשכולות

, Brailaסוף סוף הגיעה רכבת שנסעה לכיוון , או יותר, לאחר שחיכינו כשמונה שעות .היצטרכו להתחיל מחדש את הלחימו
שפינו לנו את הדרך לעליה , נדחפים על ידי החיילים החמושים, לאחר לחימה יחסת קצרה, עכשיו.  כמו יתר הרכבותהעמוס

, תחת לספסלים, על הרצפה, בעמידה, ים הנוסעים צפופים כמו סרדינבו היו,  מהקרונות העמוסיםעלהצלחנו לעלות , ברכבת
פיזר ,  הנוסעיםלחץ, לא הצלחנו להיות ביחד, בגלל הצפיפות והדחף בעליה וברכבת. המזוודותשל על האצטבאות , או למעלה

  .תחיל לנסועתעד שהרכבת , ככב חיכינו בתוך הקרון. גם החיילים לא היו ביחד, כל אחד במקום אחר, אותנו בתוך הקרון
 שנאמרו ביןערכות השמעתי כל מיני שיחות ובינתיים ,  הרכבת מהתחנהלאשור היציאהעד ,יותר משעהתנה ארכה     ההמ
 במהירות וקרבהתו, היו במתקפה נגדית בחזית אודסהש ,כוחות של ברית המועצותה על, על המצב בחזיתות, הנוסעים

 התקפמאי יכולתם להחזיק מעמד נגד הבשל  וונסוג אבדות כבדות וכוחות הגרמנים והרומנים סבלה שם, לגבולות רומניה
נחתו בחופי צרפת והטנקים של אלוף , אמריקנית-אנגלוה כוחות ברית שם, תערכות מחזית המערביהשמעתי גם . רוסיתה
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Patton ,עבור  יותר המצב לא היה טובהבחזית אפריק. עד לב אירופה, את הקווים הגרמניים והגיעו בקלות, פתעההפרצו ב 
, יםלכוחות הבריט, El-Alemeinנכנעו ב , Maresal Rommelשהיו תחת פקודתו של ,  כוחות גרמניה ואיטליהשם םמניהגר
, היולם השניעזה היה בערך המצב בכל החזיתות של מלחמת ה  Montgomery Feld Maresalהיו תחת פקודתו של ש

 והערכות האלה ויחד עם סימנים אחרים שגם אני חשתי אני שמעתי את כל השיחות. הגרמנים ובני בריתם היו בנסיגה מהירה
המלחמה מתקרבת , ול להמשך הרבה זמןכהמצב לא י, בתנאים כאלה: "נה ברורהקהגעתי למס, Sarataעוד כשהייתי ב , בהם

  ". אין טעם שאחזור למחנה העבודהןלסיומה ולכ
כששמעתי שהודיעו . לטהחההאת תחלתי ליישם הרבה בלי לחשוב הו, אינני חוזר, היה פשוט, החשבון שעשיתי אז ברכבת    

לכיוון הדלת וכשהרכבת התחילה , טאט לאל, התחלתי התקרב, שהרכבת אמורה לצאת מהתחנה בעוד שלוש דקות, ברמקול
  .תיצאתי מהתחנה בדלת צדדיומשם מון שברציף הקפצתי מהרכבת נכנסתי בזריזות בין ה,  נמוכהמהירותיין בלזוז עד

, היה מאוחר מדיש, נראה לי, תיוהסתלקב, ועד שהבחינו,  החיילים היו מפוזרים בקרון,רכבת היה כל כך גדולהבלגן ב    
לא יכלו לעזוב , גם עם היו רוצים לרוץ אחרי. ה מהירותסהרכבת כבר יצאה מהתחנה ותפ, הצפיפות בקרון לא נתנה להם לזוז

עברתי , כשיצאתי מתחנת הרכבת .דיעמם ובלעת ולהגיע למחנה דיפו להישאר ברכבעאת יתר הארבעה הבחורים ולפי דעתי ה
, לאחר שסדרתי קצת את בגדי, נמצא בקרבת מקוםה, Parcul Herastrauרק אפלצד השני של הכביש הבין עירוני ונכנסתי ל

 עם ,אוטובוס שנסע למרכז העיר ומשםל עליתי שם, קרובה לשער הניצחוןה, פניתי לכיוון היציאה הדרומית של הפרק
ואינני יודעה מאיפה קיבלתי את מהאומץ שהיה לי מתפעל אני , בריחה הזאתבנזכר אני היום כש . הביתהחזרתיהחשמלית 

  .גיבור גדול לא הייתיכי האומץ 
, בהתחלה לא ידעו על מה מדובר. ביתלברגע שראו אותי נכנס , בטי ובמיוחד הוריה, הגיבואיך , עצמכםקשה לתאר ל  לא     ,

 אפילו של ייאוש הנעימויות,היו אחר כך כמה רגעים של בלבול .תי ובמיוחד חמונבהל, מרתי להם שברחתי מהרכבתאבל כשא
בטי גם .  יסבלו בגלליםכשגם הוהחשש  ? ומה יקרה עכשיוושהעאני שלא חשבתי על מה שעל כך מחו  ,וכולם נתפשו בפחד

אבל אני הייתה , שבעוד זמן קצר המלחמה תסתיים, ים שלילמרות שקיבלה את ההסבר, שי והסכימה עם הוריהעגינתה את מ
נה שלא לקחתי טעב, מרת מעשי וגינו אותיואת ח, התחילו להבין עוד יותר טוב, לאחר ההלם הראשון. במצב בכלל לא נעים

 לא הייתה להם ברירה ולא היה, למרות שהיו מודאגים מהמצב שבו הכנסתי אותם, עם הזמן .בחשבון את כל ההשלכות
אבל , הייתי בכל זאת החתן שלהם, לטוב ולרע, היה, מה שהיה: השלימו עם העובדה ועם גורלנו, באפשרותם לשנות מאומה

  .פחדבחיו כל הזמן הם 
היא , רה לבדאאבל מאחר ובטי נש,  .Uranus Nr  13 בדירה שכורה ברחובבטי ואני גרנו , Sarataעד ששלחו אותי ל      

ר אעברנו לגור אצל הורים של בטי והבית שלנו נש, במקרה שיחפשו וכדי שלא ימצאו אותי, כשיוע. עברה לגור אצל הוריה
  .סגור

  הייתי נוסעכל יום, ותירבכל זהנוקט הייתי , אבל מסוכסך עם החוק ואולי מבוקש על ידי המשטרה, "חופשי"כבן אדם     
הייתה והיא , הייתי בא עם בטיומלבי הלכה הביתה , כשהיו הרבה לקוחות, עוזר לאוראל בחנות ואחרי הצהרים ובערבל
שהייתה להם סנדלרייה , יהודים, היו שני אחים, שהיו באים כמט כל יום בחנותו של אוראל, בין הלקוחות . בקופהתשבוי

שרו מכירים מישהו שיכול לעזור לי וקשהם אמרו לי , בין היתר, בשיחה, הם ידעו באיזה מצב הייתי ויום אחד. בקרבת מקום
שהייתה מאשרת שאני מגויס , עם תמונתי וחותמות רשמיות, תעודה מזויפת, תמורת תשלום, האיש הזה סידר לי. בינינו

שהזדמן לי לאחר במיוחד , הרגשתי יותר בטוח,  המזויפת זאתעם התעודה  .בעבודת שליחויות, ללשכת הגיוס של הבירה
 150 של כיכר שללא הגזמה בקוטר, "ככר האומה", לות של העירבאחד הכיכרות הגדו, כשיום אחד, לבדוק את יעילותה

רק אפכיום היא ו" כיכר האחדות"ל ושמה שונה , בהחרוהכיכר ה, אושסקו'בזמנו של צ.  יוצאים ממנה רחובות7-8 ש, מטרים
ת והתחילה  את כל הכניסות ויציאולעט ,  לעטבלי לשים לב שהמשטרה סגרה,  הזועברתי דרך הכיכר, באותו היום. גדול

אבל אני עם התעודה שלי ,  את מי ומה חיפשוודעאינני י. קת את המסמכים של כל אחדילרכז את האנשים במרכז הכיכר לבד
  .סריקה הזה- עברתי בשלום את מצור

, במרכז העיר ש"TIC-TAC "תבמסעד, מלבי ואוראל, הייתי עם בטי, יום שבתון ברומניה, ביום ראשון אחד, פעם אחרת    
פתאום נסגרו הדלתות ושלושה . ל לביבות עם גבינהואכל בירה ותלשותבעיקר לקוחות לשם באים , Elisabetha תרבשד

עברו , בטי ומלביעל אבל , גם כאן עברתי בשלום, התחילו לעבור בין השולחנות ולבקש את התעודות, בלשים ושוטר אחד
 .נשמנו לרוחהאז  והחזירו לנו בתודה וןבדקו אות, תהם בקשו את התעודו. כשראו שהשוטרים מתקרביםרגעים של פחד 

שסידר לי את התעודה  אישאת השמענו שאסרו כי , פחד גדולשל עברנו תקופה , תאזהלמרות שלא היו לי בעיות עם התעודה 
  .המזויפת
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 של רהאוויחילות , מהמלחאלה היו ימי  :אני חייב הסבר קטן, יצאתי בשלום, למזלי, כדי לבין יותר טוב את הסיפור שממנו    
הרבה אזרחים עזבו את . תהת בבירה וסביבומטרות צבאי, ט כל יוםעכמ את בוקרסט, היו מפציצים, בריטניה ואמריקה

אישור כדי לעבור ממקום למקום היה צורך ב. מהמטרות הצבאיות ויותר בטוח רחוק, והתפזרו בכפרים הסמוכים, טסבוקר
משפחה יהודית .  רבים השתמשו באישורים מזויפים.הירישום האוכלוסיאגף , נים ממשרד הפקבלשהיו צריכים ל, מוקדם

אותה משפחה עברה מעיר הבירה לכפר קטן ושכרה שם חדר אצל איכר , אחת קיבלה אישור מזויף מאותו אדם שסידר גם לי
, משטרת הכפרים, חמהבמיוחד בזמן המל, שהו זר מסתובבישמים לב מיד כשמ, זההכמו הכפר , מקום קטןאלא שב. מקומי

 אף ,כלומר, וקיבלו תשובה שלילית, לבדיקה נוספת, טסהם טלפנו לבוקר,  רק בזהה הסתפקאבל לא, בדקה להם את האישור
וכך גם עלו על , שבהזדמנות זו, מידאותם כמובן שאסרו  . מזויף שלהם אישור שכזה וככה נתגלה שהאישורהםאחר לא נתן ל

, ויחד אתו גם את שני האחים המתווכיםנאסר ,  האיש שהיה עובד מדינה.האישורים המזויפיםאותו אדם שסידר את להם את 
ל שם ע, Targul Jiu כל המעורבים נשלחו למעצר במחנה, לאחר משפט קצר .הלקוחות של אוראל שהיו בעסקאות האלה

עברות שעברו  כמה מאות עצורים היו כלואיםכי שם , רומניה דאזבידוע היטב היה , מחנה זה. העיירה שלידה היא ממוקם
היינו מודאגים , מאותו אדם וכל האלה שידעו על זהשלי אני שקיבלתי את התעודה  .מתנגדי המשטר, קומוניסטית.פוליטיות

פרשה מדי את היותר לנפח כדי שלא , אולי, למזלי אף אחד לא הזכיר את שמי. ליעמאוד ופחדנו שבחקירתם הם יספרו גם 
  .פלונטר הזהכל הץ לוככה נשארתי מחו

אפילו עם שני אנשים נעצר סתם לדבר  ואשהו היה נעצר בכניסה לבית ישמקרה ם אאז גרנו אצל ההורים של בטי ו    
,  המיטותתהכריחה אותי להסתתר באחהיא כזה ואז שפעם הייתי בבית במצב . חמתי חשבה שמחפשים אותי, במדרכה שממול

  .הניח את דעתהכדי לעשיתי זאת . מכוסה בשמיכות וכריות
במשפט שנערך  ו.כעריק, שם הוכרזתי, Baldovinestiלמחנה העבודה מהכפר ,  מכיוון שברחתי מהרכבת ולא חזרתי    ,
וגזר עלי הרשיע אותי  רסטבית המשפט הצבאי מבוק, )ט זהמשפהלא ידעתי על קיום (, 1944 ביוני 16ביום ,  נוכחותיאלל

בית ה, Uranusרחוב שב נועל דלת בית על גזר הדין הזה נתלה ה3423. הודעה מס ."םיפרך לכל החי- עבודת"עונש של 
יג את אהד, שכרגיל, זהההודיע לנו על פסק הדין , Cerbuמר , בעל הבית .ורים של בטיה אצל הרעברנו לגולפני ששסגרנו 

בכל  הגרמנים נסוגים, רבת לסיומהשהמלחמה מתק, כל הזמן,  להםתיסברהאני הייתי די רגוע  .יותר מכולם, המחותנים שלי
כוחות , ההרוסים היו כבר בגבולות רומניה ובכמה מקומות כבר עברו אותו מערב, עם אבדות כבדות באנשים ונשק, החזיתות

למרות שאת , לא עזרו והם לא נרגעו, כל ההסברים והדוגמאות שלי אבל, האמריקנים והבריטים לוחמים בתוך שטח גרמניה
להגן עלי , שכמובן לא סירב, Ratiuמר , רך דין שלהולע, לכה שוב עם בטיההיא . לא, אבל את חמתי, שכנעההצלחתי ל, בטי

לעורך הדין הזה היו יחסים טובים עם שופטי בית המשפט הצבאי , איך שראינו גם בפעם הקודמת .משום שגם הוא ידע מדוע
עד שהוא , רך הדיןות ולא עזבה את עא אישה נמרצת ובכל זחמתי הייתה .עוד לפני שהוא יתחיל, והוא סידר את סוף המשפט

אולם בית לתי י לך שהוא יכנס אבטיחאני מ, שבי בשקט ועל תהיי מודאגת, גברת": היה בסדריל ושהכ, יח להבטה
איך שאומרים , הלא להוציא מיל, רך הדין אמר ליוע, אולםללפני שנכנסנו , ביום המשפט ".תי הוא יצא משםיהמשפט וא

ים משפחתיים יקשמכתוצאה ,  העריקהתהוא הסביר בכמה מילים את סיב. ושתקתי כל הזמן" לשמור על זכות השתיקה", וםהי
 פלילי ולבסוף ביקש מהשופטים רציין שלי אין עב, שאני מפרנס אותם ואשתי אינה עבודה, והמחותנים הם אנשים מבוגרים

ובסוף נכנסו בחדר לכאורה שלושת השופטים שאלו כמה שאלות  .שמהאל וכמ לזכות אותי תהומניטארי הרחמים ומבחינ
 2 מיום 4382. עם פסק הדין מס :שאמרה, חזרו לאולם בית המשפט ואחד מהם קרא את ההחלטה, לאחר כשעה. הסמוך לדיון

הורשע  של בית הדין הצבאי שבו 3423/44. מס, מבטל את פסק הדין הקודם, בית הדין, 7453/944.  תיק מס1944באוגוסט 
לעבודת פרך לכל החיים ומזכים אותו מכל עונש עבור עריקת ממחנה לעבודה , מרקו זיליג) כבר לא כתבו היהודי(את מר 

  ..חובה בכפיה
הלך וקיבל מהמזכירות את החלטת השופטים ולקח אותי ביד , עורך הדין הודה להם, לאחר שהשופטים קראו את החלטתם    

שחיכתה בחוץ ביחד עם בטי ורק אז , מסר אותי לידי חמתי, יחבטהמשפט הצבאי וכפי שהמאולם בית , וככה יצאנו ביחד
 באוגוסט 23 - ב,  יום אחר כך20,  וכפי שציפיתי1944 באוגוסט 2שהמשפט התקיים ביום , אני רוצה לציין כאן. נרגעו
, העורך הדין וגם השופטים, כמוני. לפחות עבור רומניה, המלחמה נסתיימה, טסבוקרלסובייטי ה אעם כניסת של הצב, 1944

היו חוסכים הרבה , ל הייתה שומעת בקולי"אחרת לא היו מזכים אותי כל כך מההר ועם חמתי ז, ידעו שהמלחמה היא בקיצה
  .ריצות וכסף, זמן

ה תקופה למעני באותל עבור כל מה שעשו "לבטי ולמחותנים שלי ז, מכל הלב, שאני אסיר תודה      אני רוצה לציין במיוחד 
מכיוון שבמשך הזמן ובשנים , אבל אני בטוח שסלחו לי, כל נפשי על הצרות שגרמתי להםבשל רדיפת היהודים ומצטער 

 שלא חסכה שום  הנאמנה יאיישת,ציין במיוחד את בטילרוצה  אני .אותם בצדקתיכנע לשהיו לי הרבה הזדמנויות , שלאחר כך
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 כל חכל אלה לא אשכ. להקל ולעזור ליכדי הבלתי אפשרי את  עם חמתי עשו כמעט תמיד ביחד, מאמץ והתרוצצה בכל מקום
  .זיכרונם לברכה, חיי
שעזר לי , אני מודה לקדוש ברוך הוא, עכשיו כשחלפו כל כך הרבה שנים מאז שעברנו ביחד את כל הרגעים הקשים האלה     

עם השתלשלות , זמניםבאותם ער שחייתי מצטאני לא , עם כל הקשים שעברתי. לעבור אותם בשלום ובבריאות טובה
  . העולםושינו את פני תבינלאומירבות בזירה ה ועיבחשיבותם השפ שםאירועי, היסטורייםההאירועים 

  

  יהיהשנ העולם מלחמת סיום   
 וחיל אויר של כוחות הברית האנגלים טסיו עוד בעמדותיהם מסביב לבוקרהגרמנים ה, 1944 חודש אוגוסט אמצעהיה ב   
, שנמצא בחצרו של בניין, מרגלות התללאנחנו היינו במקלט חפור בתוך האדמה . האמריקאים היו מפציצים אותם ללא הפוגהו

 לא רחוק Uranus, רחובשבעל יד ביתנו , בית המשפט הצבאישימש כ ויעכששפעם היה שייך לתעשייה הצבאית של רומניה ו
, הפציצו, המטוסים הגרמניםכאשר יוסף ופיקו , ההורים שלה, אני ובטי,  בפניםהיינו כולם שם .מהבית של ההורים של בטי

 של םשל מרכזית הטלפוני, פגעו בבניין הגדולכן ו, והרסו אותו כלילאטרון הלאומי יאר של התומעשה נקמה את הבניין המפכ
 .Cala Victoriei רחובב, במרכז העיר, אחד ליד השני, שני הבניינים היו. Palatul Telefoanelorהידוע בשם , טסבוקר

שליד , Baneasaהיו קרבות כבדים בעיר , באותו זמן אבל, נמצא גם היום באותו המקום, הבניין המוצק של הטלפונים
כדי להחזיק . לחם נגדםהט ליבין גדוד גרמני וגדוד רומני שפנה להם עורף והחל, קרוב לשדה התעופה באותו השם, טסבוקר
במשך הלילה כוחות הגרמנים  .רת חיל אויר האמריקאי ומסרו להם את מיקומם של הגרמניםעזאת הרומנים ביקשו , מעמד

בו היו קודם מקום ומצד שני המשכו להתקדם ל, צליחו להודיע לאמריקנים על השינויההוכרחו לסגת ומאחר והרומנים לא 
  . לרומניםדותוכמובן גרמו להם אבדות כבהאמריקאים המשיכו להפציץ את אותו מקום הגרמנים לכן 
,  ושטח של מולדובהההביר, Iasiכבשו את העיר , שהרוסים עברו את גבולות רומניה, הגיעו כל מיני שמועותשלנו מקלט     ל

 Moldovaמתקדמים לכיוון עיר הבירה הם וBucuresti. טסרוסים נמצאים כבר בפרברי בוקרשמענו שה, למחרת בבוקר 
. שהיו מורידים מהידיים של האנשים שפגשו בדרך,  חריפים ובמיוחד חיפשו שעוניםכמו משקאות, ומתעסקים בגנבות קטנות

, חיכינו להם בקוצר רוח, בלי התנגדות כל שהיא ואנחנו היהודים, בירת רומניהלנכנס , ו לעצמםאאיך שהם קר, הצבא האדום
, ת מהמקלט והדבר הראשון שעשינוט התחלנו לצאאט לאבחוץ היה יום יפה ושקט ול.  אותנושיעויומאחר וידענו שרק הם 

תנועת החשמליות , טלפונים לא פעלוהמאחר ו .חרוניםלראות מה קרה שם במשך הימים הא,  הורי בטי שלביתלהלכנו 
מאחר ורציתי לראות מה קורה , מלביל, Carol, לכיוון שדרת קרול,  הלכתי ברגל קודם לכןוהאוטובוסים הופסקה עוד כשבוע

. Elisabetha ת ונכנסתי בשדרIzvorעברתי את הגשר , Uranusירדתי ברוחב  .או לחם, ו לאכול משהאלמצושם ואולי 
, טנקים, משאיותחלקם בחלקם היו ברגל ו, שנע לכיוון מערב,  של חיילים סובייטיםיחידהפגשתי , בדרך קרוב לשדרה קרול

עד אז לא , נדהמתי, כשראיתי אותם .חיםמהאזר" שהופקעו", שיותר מאוחר שמעתי, אופנועים והרבה במכוניות פרטיות
פנים ה, מדיםעל המלאי אבק , היו מלוכלכיםהם , אחרי חודשים של לחימה קשה, כולם באו מהחזית, חיילים סובייטייםראיתי 

כולם היו לא מגולחים ולא יכולתי להבדיל בין חיילים . עיניים והשינייםפרט ל דברת וראניתן היה לבצורה שלא , ידייםהו
ניקוב וביד שנייה בקבוק ' את הקלצתשרו והחזיקו ביד אחוכולם . המלוכלכים המדים םכולם היו לבושים באות, ציניםוק

לנקום בגרמנים , ראיתי בעיניים שלם הרצון הצורב והברור. נה ברלינה, NA BERLINA;כך הלכו וצעקו, ף חריהמשק
 שעונים שהורידו מידי 2-3, היו בידיהם, ט לכולםעשכמשמתי לב . בירת גרמניה, Berlin - ולהגיע כמה שיותר מהר ל
מאז נשאר ברומניה .  שעון היה דבר יקר ונדיררוסיהבש, שמעתי אחר כך. ביש לפגוש אותם בדרך- האזרחים שהיה להם מזל

מו ילהע הקצינים הבכירים, על הגנבות הקטנות האלה ."ן לי את השעוןת" :כלומר ברוסית " davi ceas ",אס'דוי צ", הביטוי
מתח ואיסורים , לאחר חודשים של לחימה,  הללוקטנותהעברות בעצמם נק את המתיחות ולפקצת מ להפיג םלחייליעין ונתנו 
בירת גרמניה , בדרך הארוכה והקשה של לחימה עד ליעד הסופי, מה שעוד מחכה להםאת  ןבמיוחד לקחו בחשבו, שבחזית
  .ברלין

ם ששת המיליונים של היהודים ובין מיליוני הקורבנות יהבינ,  מיליון בני אדם50 -נהרגו כ, ברצוני לציין כאן שבמלחמה זו    
האנשים תחילו לצאת מהמקלטים  . חיילים יהודים שנלחמו ונהרגו לצד חבריהם לנשק250.000היו גם , של הצבא האדום

גם התחבורה , ון ובמשך חודש ימיםגם החנויות נפתחו ובמיוחד המאפיות וחנויות למז, שבועיים-בתים ואחרי שבועהומ
  .ל נכנס לתיקונוותחילה לפעול וכמעט הכההציבורית 

 וידתחנותו הייתה כל הזמן מצ, מאחר והיה מדובר במזון וכולם היו צריכים לאכול, חנותו של אוראל היה מלא לקוחות    
היו לו גם הרבה ,  בזמן מלחמה ובגלל זהדבר חשוב מאוד, בשוק השחור, היו לו קשרים טובים עם מקורות הספקה, סחורותב
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ק שחור של סחורות ובש, בקניות ומכירות מזדמנות, משום שחוץ מזה הייתי מתעסק, אני ובטי התחלנו לבוא כל יום .לקוחות
היו לי כמה . שבזמן המלחמה היו חסרים בשוק החופשי, סיגריות ועוד מוצרים שונים, קקאו ושוקולד, קפה ,סוכר: כמו, שונות
קקאו והשוקולד הייתי ה, הקפה, הסוכר הייתי מוכר לקונדיטוריות. שבאמצעותם הייתי מבצע את הקניות או המכירות, קשרים

, ליון, השוקולד והקקאו הייתי קונה מהדוד שלי. ערי השדהמ באים ומוכר לאנשים פרטיים והסיגריות לסוחרים אחרים שהי
  .Suchardלד של שבחנותו היה מוכר את מוצרי בית חרושת לשוקו

, שהיו בדרך כלל אלמנות מלחמה ונכים, שהייתי בקשר אתם, את הסיגריות הייתי קונה מבעלי הביתנים למכירת סיגריות    
בעלי הביתנים כשהיו מקבלים את . המדינהשל מאחר והיצור ומסחר היה תחת מונופול ,  למכירת סיגריותתרישיונושקיבלו 

היו מוכרים לי , בתוספת קטנה למחיר, ם לי וכמות קטנה היו שומרים ללקוחותיהם והיתרייעהיו מוד, סיגריותשל ההאספקה 
את הכסף עבור כל העסקים האלה . לסוחרים שהיו באים מהפרובינציה,  שכתבתיכפי, ואני הייתי מוכר לאחרים ובמיוחד

  .ל"ז קיבלתי מהחמה שלי
יחד , באחד הימים עמדתי. שלי" העסקים" הייתי מנהל את שםמ, כתובת וטלפוןעם , "משרד"בחנות של אוראל היה לי      

, חיילים וקצינים, י מלחמה נאציםיעם כמה מאות שבו, עגלותשל  הראינו מתקרב שיר, דלת הכניסה לחנותליד , עם אוראל
לא , לוכלכיםמ, שראיתי את הגרמניםכמו אז כ ונחת כזהרגשת  לא הייתה לי מעולם שהאני מוד .תחת שמירת חיילים רוסים

הולכים ברגל ליד , ראש או רגליםחבושי , ים ופצועיםעחלקם עם המגפיים קרו, חלקם יחפים, יםע מדים קרולבושי, מגולחים
בעבר בעלי  לא היו החיילים הגרמנים הכרתי ושהייתי רגיל לראות אלה. תר קשיםום היו פצועים יכשבתו, העגלות עם סוסים

 ראשי שחוצה את קהייתה עור, חנות של אוראלההייתה שם ,  קרולבשדרת .םיידיעל הפות מצוחצחים עם כפ, אלגנטיתחזות 
כל יום היו במאחר וכמעט  ו.לגרמניה, ה היו עוברים הכוחות הסובייטים בדרכם מערבשדרה זוממזרח למערב וב, טסבוקר

  . בהםסות רוסיות היינו יוצאים להסתכל יברים גיוע
אמר שקוראים לו ? שאל מי זה אוראל, משובשתבאידיש ו, בחור יפה,  חייל רוסי אוראלו שלחנותליום אחד נכנס       

Saschaאמר שהוא בן דודתו מי , פתעתו של אוראלה ולOdessa .ההורים של אוראל גרו בעירה קטנה שבצפון מולדובה ,
בפרידה ,  חייל בצבא האדום,סשה, כשבנה. מא שלו הייתה אחות שגרה בעיר אודסה שבברית המועצותי ולאCodaestiבשם 
מא ימצא את דודתו את א, כמצוותההבחור עשה . שילך לחפש את אחותה, ירה זויעלם יגיע שא, אמרה לו,  שלומאיא, מהוריו

שאל כל , נשאר זמן ממושך בחנות הוא .טסבוקרברגע שיגיע ל והיא זאת שבקשה ממנו לבקר בחנות של אוראל, של אוראל
. דבר שלא היה קיים בברית המועצות, לושייך ובדה שאוראל הוא בעל החנות וכל הכסף שבקופה העמהתפעל , מיני שאלות

  .שהוא בדרך לברלין בין היתר סיפר לנו
אבל , את המכוניתקנות ציע לאוראל לה הוא ,גם היא.חיילת, עם מכונית ובליווי בחורה צעירה, כעבור חודש הופיע שוב    

אבל , ם הופיע שוב בליווי אותה בחורהילאחר כחודשי.  נהיגהןרישיוכלל שאין לו , יתתי אמהנטעב, כמובן סירבאוראל 
שמענו יותר  מאוחר ,נדמה לי שאוראל נתן להם סכום כסף, עוזבים את הארץהם בוש אזרחי וסיפר שערקו מהצבא ובל
  .גיעו לישראלהש

, הסובייטים שלחו,  המערבית וחלק נשאר ברומניהחלק הגדול המשיך לכיוון החזיתה ,לאחר שהצבא האדום נכנס לרומניה    
   ושבלמעשה כדבר , תקשורת ומדיניות, אומנות, בכלכלה, של יועצים בכל התחומי המשטר, גם מספר לא מבוטל

נעשתה גם על בסיס ההסכם שנחתם , הפיכת רומניה לארץ קומוניסטית .הקומוניסטים הרומניםשנעשה בעזרת  רומניה 
 ושליט ברית המועצות Churchilראש ממשלט בריטניה , Roosvelt א ארצות הבריתי נפגשו נשבה Ialtaבמסגרת ועידת 

Stalin השנלחמו נגד גרמני, יהיאזורי ההשפעה באירופה בין כוחות הברית המנצחים במלחמת העולם השנ וחולקו קבעושם נ 
   .הגבול בין אירופה המזרחית ואירופה המערביתאת גם , וקבעו באותו מעמד

.  
עם , רגע הראשוןהמ, שיתפו פעולה, קבלת שוויון זכויות ובטחון, את ישועתם, ראו בכוחות הקומוניסטים, יהודי רומניה    

חלק מהם הגיעו למשרות מפתח חשובות בהנהלת משרדי , הארגונים הקומוניסטים ועזרו להם לחזק את מעמדם ועם הזמן
 ועמד, ליםי הגויים ובמיוחד המשכזרחיםרוב הא. ברחבי רומניה, מולאמיםבחברות ובמפעלים ה, במוסדות המדינה, הממשלה

כשראו שהשלטון מתבסס , אבל עם הזמן, שתנויחיכו בתקווה שהדברים רק  פעולה עם הקומוניסטים ולא שיתפוצד מה
משרות להגיע לאחר שחלק מהם הצליחו ל, עם השנים. התחילו להצטרף מסיבות אישיות וסתגלניות, מחוסר ברירהוומתפקד 

התעורר בהם הנבט האנטישמי , ולאט לאטנשכחה עזרת היהודים , המנהיגות הישנה התחלפהו, מפתח גם בהנהגת המדינה
עזרו בהתחלת ש,  יהודיםםבאות, זור אוירה של אי אמוןיעל ידי פ היהודים ברורה לתפוס את מקוםמגמה  ההרדום והתחיל

  . עליה עליהודים התחילו לחשובכי הרבה , גם הקמתה של מדינת ישראל עזרה מגמה זול.!! להתבסס, השלטון הקומוניסטי
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שלא , לראות את הורי ויתר הקרובים, ןאלרומ, הדבר הראשון שחשבתי עליו היה לנסוע הביתה, כשהמצב תחיל להתייצב    
הפעיל , זם מקומיויאבל , עוד לא התחילה, תנועת הרכבות לרומן .כל זמן המלחמה, כלומר, קרוב לחמש שנים ראיתי

, 1944בהתחלת חודש ספטמבר  .סחורות ומשלוחים, עם נוסעים,  ובחזרהטסשנסע פעמים בשבוע מרומן לבוקר, "אוטובוס"
מלאים בורות שנגרמו על ידי הגשמים , בכבישים משובשים,  קילומטרים360מרחק של , נסעתי לרומן, זההעם אוטובוס 

שסדרו ,  של משאיתהאוטובוס היה גרוטאה . שעות12-14כ , סיעה שהמשכה יום שלםהנ ,באזור זהוהקרבות שהיו , המלחמה
או לתקן איזה , שהיה מתחמם, מנועב מים מלאלכדי , צרת כל כמה קילומטריםעשבדרך הייתה נ, בה כמה ספסלים מקרשים

,  כל ההרפתקאות בדרךלאחר .מ בשעה" ק30 - ע במהירות של כונסמשובשים נאלצנו לבגלל זה ובגלל הכבישים ה. קלקול
  .הגעתי בשעה טובה לרומן ומיהרתי הביתה

כבר מהרגע אחזה בי קשה לתאר את ההתרגשות ש.  הגעתי הביתה במפתיעךלהורי שאני בא וכמראש לא הודעתי     
 וג לזלדמעות התחילו, רחוב ילדותי ונעורי, נולדתיבו רחוב ל הכשאני דורך על אבני האספלט ש, רחוב שלנולשנכנסתי 

עכשיו היו , יכל כך מוכרים לי מימי ילדותשבתים ה, מביט לבתים מימין ומשמאלאני  לי עכשיו קטן וצר ההרחוב נירא. מעיני
   . שבו נולדתיצועד באמצע הרחוב,  הענק" GULIVER"מבנים קטנים ואני כמו כבעיני 

האור כשדפקתי בדלת ושמעתי את ית דלק בב, נעצרתי קצת ולקחתי נשימה עמוקה, היה כבר חשוך, כשהגעתי לביתנו     
אמר , באידיש, מא ובקול רםישמעתי את אבא צועק לכיוון א, זיגו, וכשעניתי שזה אני? מי זה, שואל, קולו של אבא

   ."זיגו בא, זיגו פה, פרל, פרל":  בשמה ואמר להאמי לאאהוא קר" מעןוזיגו איס גק, זיגו איס דו, פרל, פרל: "לה
חיבוקים בשהיה הביתה קיבלו אותי , ו'מא ויוזי אוכשבא, בית ואחר כךלמקרה כשנכנסתי , תארים לעצמכם מ בודאיאתם    
סיפורים , באו מיד ושוב חיבוקים ונשיקות, שגרו על ידנו, ק ומוראל'ז, שמחה ומיד הודיעו גם לסוריקהשל נשיקות בכי ו

על העריקות , דתי בהםשעב, יםשלי במחנות העבודה השונסיפרתי להם על ההרפתקאות . עוד שעה מאוחרת בלילה, וסיפורים
ועל הפחד   ממני ותמונהש"ההורים סיפרו לי בפרוטרוט על החיילים הגרמנים שבאו למסור להם ד. ליהיו והמשפטים ש

   .הענייןעד שהתברר להם אז שעברו 
 :מא שאלה אותייא, גע הפרידהבית שבוע ימים ביקרתי אצל יתר הקרובים וכמה מהחברים שלי וכשבא רבנשארתי     
הייתה היא ת אאת השאלה הז!!" ?עסלא דיברנו מספיק ואתה כבר נוו, חחלא ישבנו מספיק לשוהרי ? אתה כבר נוסע"

לעמוד הייתה נשארת היא כשהייתי יוצא מהבית . לפני שהייתי נפריד ממנה, שהייתי בא לרומןככל פעם  אותי שואלת
, דברים חיאבא תמיד היה מט. לם מאחורי פינת הרחובע אחרי במבטה עד שהייתי נבמדרכה בכניסה לבית ועוקבתעל 

שנדע גם , תשלך לנו לפחות גלויה פעם בשבוע, עם לא מכתב, אתה יכול לכתוב לנו לעתים יותר קרובות"; בקול שקט 
  ".אתךקורה מה , אנחנו

  .שבאתיכפי תנאים באותו הזמן ובאותם ה, עם אותה הגרוטאה של אוטובוס, טסחזרתי לבוקר

  13.מס אוראנוס  URANUS רחובב שלנו הבית
חזרנו לגור בבית שלנו , כפיהבעבודה ה העריקה ממחנה לע, גם במשפט השני, זיכה אותי, לאחר שבית המשפט הצבאי    

טובר חודש אוקב  אחדעד שבליל, המשכנו את חיינו הרגילים, שארנו את כל הדברים שלנובו ה, 13.מס, Uranusמרחוב 
  .שרק בנס יצאנו שנינו בחיים קרה לנו אסון, 1944

מדי ט עמפציצים כמ היו, זמן המלחמה מטוסי כוחות הבריתב, .אני חייב לתת קצת רקעכדי להבין איך קרה את האסון הזה      
ם את מטוסיהם היינו רואי, שהאמריקנים היו באים לאור היום, ךהם חילקו בניהם את עבודתם כ.  והסביבהטרסאת בוק, יום

 עםהאנגלים היו באים בלילות ובעזרת זיקוקים . קרני השמש ומפציצים מטרות אסטרטגיות באזורבנוצצים , באים בעשרות
ינו מקבלים דרך הרדיו יה, אנחנו האזרחים . המטרותןאותאת רים את השטח כמו באור יום והיו מפציצים ימצנחים היו מא

, איטליהשב Foggiaהיו ממריאים משדה התעופה , כשמטוסי כוחות הברית, ראשונהה, ה מוקדמתאהתר, סירנותבאמצעות ו
ילים את עאז היו מפ, טס עם היה מתברר שיעדם הוא בוקר. למקלטרדתאז היינו מתכוננים ל, אבל לא ידעו לאיזה כיוון פניהם

מאחר ואני בלי עניבה לא , ותיבטי הייתה מתחילה לזרז א, לילה היינו מתלבשים במהירותב.  אמתהתראתבשוב הסירנות 
עם כמה דברים חיוניים והכרחיים , כנה בשביל כל מקרהושהייתה מ, תנו מזוודה קטנהיהיינו לוקחים א, הייתי יוצא מהבית

שהיה , אז היינו רצים למקלט, ה הייתה ביוםאעם ההתר. עם מכוניתו של חתן בעל הבית שלנו, והיינו נוסעים מחוץ לעיר
  .ליד ביתנו, דין הצבאיבחצרו של בית ה

  
באחד מהתקפות של חיל אויר הבריטי הבניין נהרס . ביתנולד והיה שייך פעם לתעשייה צבאית והיה צמ, זהההבניין     

של חודש , באותו לילה .נשאר עומדש, שהיה צמוד ממש לביתנו, בגובה של שלוש קומות, אחד הקירותפרט ללחלוטין 
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רך עב. נרדמנובליווי רוחות חזקות אנחנו כבר , ירד גשם סוחף,  החורףהתחלת, המלחמהכחודשיים לאחר , 1944אוקטובר 
חד שהיה בית , הרוח התחזק ונהפך לסופה שהצליחה לנדנד את הקיר ולבסוף למוטט אותו מעל ביתנו,  בלילהאחתבשעה 
מאחר ולא הייתה לו שום , ועלינתמוטט שהוא ילאפשרות שש בח, זההקיר בהייתי מביט רבות קודם לכן פעמים  .קומתי
בעיקר , היו להם עבודות יותר חשובות, חודשיים לאחר המלחמה, אבל אז,  לעירייה כמה תלונותחבעל הבית של. תמיכה

שברו את  ישר על ביתנו נפלו מגובה של שלוש קומות, לבנים כבדיםמ  גדול גושי בטון .ונושא הקיר שלנו לא טופל, ארגוניות
חלק . החדרלתוך  פירמידה הפוכה בליטת בטון כמיןצרה נושהתפצלה לשנים ו,  את תקרת חדרנוחדרלה הנפי גג הבית ותוך

, נגדמבצד ש  נפלהחלק השני מהתקר. משולש מעל המיטה והגן אלינו מנפילת הלבניםצלע של כ, מהתקרה נעצרה למזלנו
ניסיתי להרגיע את . שינה ולא ידענו מה קרההתעוררנו מבולבלים מ, בגלל הרעש שנוצר מנפילת התקרה  .חלונותצד של הב

נפגעתי בראש מהתקרה , היה חושך וכשהתיישבתי. כפי שבאמת חשבתי, בטי ואמרתי לה שיתכן שהייתה רעידת אדמה
חרסינה ושם על אורך התנור החימום מהתנור עד לזחלתי לקצה המיטה , מאחר ולא יכולתי לקום. שנעצרה כמגן מעל מיטתנו

  .כשיצאתי מתחת לתקרה מצאתי את עצמי על הגג שהתמוטט מעל מיטתנו. ו הצלחתי להסתנןדרכ מצאתי פתח
שמענו צעקות , ירדתי מתחת לתקרה ובזמן שעזרתי לבטי לצאת משם . מה קרהבנתיבחוץ ירד גשם ואני עוד לא ה    

היה חסום על ידי הלבנים , הפרוזדור קטן שהפריד בינינו. בעלת הבית, Cerbuמשפחת החדרים של , מהחדרים הסמוכים
חתנו במתנה ל. ליד השולחן וקרא עיתון Cerbuישב מר, באחד מהחדרים, באותה הלילה .שנפלו ולא יכולנו ליצור קשר

 גוש בטון ולבנים מהקיר, איך שהוא ישב עם עיתון ביד. Bucuresti-Brasovמונית בקו כנהג עבד אז חתנו , יחזור מהדרךש
התחלנו גם אנחנו ו, שמענו צעקות מהחדרים הסמוכים.  במקום אותוראשו והרגפגע בהתקרה  דרך הגג וו חדר לתוךנפל

  . לעזרתנוובאו, רחוב לראות מה קרהל השכנים ממול יצאו ,לצעוק
שמו סולם על חלק הסמוך חצר בית הדין לנכנסו , החסומים, מאחר ולא הצליחו להיכנס לחדרנו דרך הדלת והחלונות    

ירדנו בסולם בחצר , מעל הקיר, מעל הגג שנפל בשיפוע ומשם, צמוד לחדר שלנו ואנחנו טיפסנו דרך הפתחמהקיר שעוד עמד 
באמצע , כשדפקנו בדלת .בושגרו קר, עד להורים של בטי, בגשם, רצנו ברחוב, מות ויחפים'גיבפ, וככה איך שהיינו לבושים

 .בינו מה קרה לנוהנשארו המומים ולא , בוץולכים מהאבק מלוכ, יחפים, במיוחד כשראו אותנו נכנסים רק בפגימות, הלילה
מאוחר יותר הצלחנו להוציא . נהרסו את כל הרהיטים המעטים ויתר הדברים שהיו לנו, לינועכשאלוהים שמר , זההבאסון 
את חדר שנתנו לנו , שוב אצל המחותנים, חלק מהבגדים והלבנים של התקלקלו מהגשם והלחות ועברנו לגור, ריסותהמתחת ל

  .םהנה שליהש
  

  הקומוניסטים
 

 הלאומית של המפלגה, כמו מפלגת הליברלים, מלפני המלחמה, המפלגות ההיסטוריות של רומניה, מיד אחרי המלחמה    
הייתה מחוץ , שגם היא, תהמפלגה הקומוניסטיו,  הוציאו מחוץ לחוקגרמניםשה, מפלגת הסוציאליסטים הדמוקרטים, האיכרים

ה  והתעמולהן בינימאבקה . לציבור הבוחרים את הפלטפורמות שלהםהבהצג, יהן בינמאבקלפעול וחידשו את ההתחילו , לחוק
בבחירות  .המפלגה הקומוניסטיתבמאבק עם  כל הזמן נכשלוש, ניסו כל מיני קואליציותהן , מעמדלא החזיקו הרבה זמן 

" רכז דמוקרטימכ ה עם רחבתממשל" נבחרה, 1946 במרץ 6 -שהתקיימו ב, המכוונות על ידי הקומוניסטים" החופשיות"
  . Dr.Petre Groza, שבראשה עמד מנהיג מפלגת הסוציאליסטים הדמוקרטים

. Mihai Viteazul,  של המשמר הצבאי6 - הגדוד ה היה הבניין הגדול של " בספטמבר13"בדרך , מול בית הוריה של בטי    
היו , הם הוחזקו שם בתנאים טובים מאוד. קנים והאנגלים שנפלו בשביהוחזקו בבניין זה הטייסים האמרי, בזמן המלחמה

לא עשו כל היום , הטייסים האלה!! ים רוסיים ישבו ההניקיון בחדרם היו עושיםאת מקבלים את האוכל מהמסעדה הקרובה ו
אבל פחדנו לענות , דלפעמים היו מנפנפים לנו עם הי. שום דבר וכמעט כל הזמן היו יושבים ליד החלונות ומביטים ברחוב

כל פעם כשחייל . יילים גרמניים חגדודגם באותו הבניין היה מאוחסן . ל אליהםכלא להסת,  לנותוכמובן שחמתי הייתה אומר
כאילו רוצים לשחוט , רווא ועושים לו תנועה עם היד לכיוון הצןהם היו דופקים בחלו, גרמני היה עובר ליד חלונות חדריהם

, )אז עוד לא סילקו אותו (Mihaiבהשתתפות המלך , טקס צבאי גדול, זהההתקיים בבניין , 1948או מאי ש אפריל דבחו .אותו
אנחנו היינו בבית אצל המחותנים . צמרת השלטון והצבאמעוד מספר גדול של אישים עם  Dr.Petre Grozaראש הממשלה 

בליווי עוד כמה מכוניות ונעצרה ,  הממשלהרת ראשיכשבא שי . מהביתנו לצאתילעאסרו ו  מאחר,והסתכלנו דרך החלון
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 .את הדלת, חמוש במקלע ופתח לראש הממשלה, שומר ראשו בלבוש אזרחי, הדלת שליד הנהגמ, יצאה ממכוניתו, סהיבכנ
  , להפתעתי זיהיתי אותו, לממושצד השני של המכונית וסקר במבטיו את הבתים מהבא הוא כש,  לי מוכרההאיש הזה נירא

 במחנה של אתפסו אותו ונכל, כפי שכתבתי? מה קרה .צרעבזמן המלחמה ונ, ש שסידר לי את התעודה המזויפתהוא היה האי 
כמו כל האלה , שוחרר גם הוא כאסיר פוליטי,  ואחרי המלחמה כששחררו את כל האסיריםTargul Jiu  - ב, אסירים פוליטיים

שובץ במחלקת א והקיבלו אותו לעבוד בשירותי הביטחון , ועל סמך זה" אסיר פוליטי"שהיו עצורים שם וגם הוא נחשבו כ 
  .של ראש הממשלה, שומרי ראשו
ברגע , 1948החזיקה מעמד עד חודש יוני , שידענו מראש שתהיה ממשלת מעבר, Dr.Petre Grozaממשלתו של 

התיישבו והתבססו  הם,  כוחות סובייטיםשלסיוע וב, הורידו את הכפפותהם , הקומוניסטים הרגישו שהם מספיק חזקיםש
, לרשותו רכבת עם כמה קרונותהעמידו , למטרה זו. כס המלכות ולעזוב את הארץעל  לוותר Mihaiמלך הדרשו מ, רומניהב

  .וומלווילהובלת חפציו 

 בא קבוצת פעילים , גם אניבהן השתתפתי , "חופשיות"הקומוניסטים ארגנו בחירות חדשות , מרומניהמיד לאחר סילוקו     
את סמל " השמש"מה מקומות קלפי ובכל מקום בחרנו כמשאיות לבלקחו אותנו , עבדתישבו חרושת לטקסטיל ה ביתל

, הרהוהקימה ממשלה קומוניסטית טגדול כמובן שהמפלגה זכתה בבחירות ברוב קולות  .הבחירות של מפלגת הקומוניסטית
במפלגה , פעיל לשעבר, Targul-Jiuנה שהיה אסיר פוליטי במח, Gheorghe Gheorghiu-Dejשבראשה עמד החבר 

 שנה ורשם 17הנהיג את המפלגה והממשלה , הוא חיזק את המשטר.  של הסובייטיםתומך ומעריץ מושבע יתקומוניסטה
בבניית תעלה זו נפטרו אלפי אסירים פוליטיים ואחרים .  של בניית התעלה בין נהר הדנובה לים השחורהפרויקטאת " לזכותו"

  NICOLAE CEAUSESCUועדה המרכזית של המפלגה התכנסה ומנתה את , אחרי מותו .פרך דתשעבדו שם בעבו
  ..וסיפורו די ידוע, להנהגת המפלגה והממשלה ,שהציע את עצמו לתפקיד זה

  
   מתחיל לעבוד

  
ב , זרתיזמן קצר אחרי שח .ברומן, ההורים ביתמשחזרתי מביקורי הראשון כ, בחודש ספטמבר, 1944לשנת וזר אני ח      

.  עבדתי לפני המלחמה בהContinentalבחברה להובלות בינלאומיות , קיבלו אותי בחזרה לעבודה, 1944 בספטמבר 15
 ביתו Dita בת דודיגם אצל אצל מלבי ובהזדמנות זו , טס לביקור בבוקרי אמהבא, 1945בסתיו של שנת , שנה מאוחר יותר

 עד אז, גרה היא.  הלכנו יחד עם בטילשם אותנו לביקור ןזמיוה, צאת בבירהמא נמישמע שאהוא , האח של אבא, של דודי דוד
  . הייתה לו חנות הלבשה לגבריםבה, Bucovina - שבCernovitz   בעירRobert  יחד עם בעלה

 .בעלה פתח בית חרושת לאריגת טקסטילשם  טסהם ברחו משם לבוקר, הסובייטיםעל ידי , עם כיבוש העיר והאזור    
הוא לא הבטיח דבר אבל . ן לו מקום עבודה בשבילי במפעל שלוישם אמא שאלה את רוברט יא, בין יתר השיחות,  זהבביקור

 להודיע לי להגשת לבית החרושת הטלפנה למלבי וביקש, אחרי כמה ימים דיטה. שותפו לבית החרושת, אמר שידבר עם אחיו
הסבירו לי על מה מדובר  הם חשמליתבנסעתי לשם . Progresul" הקדמה" טסירת פרבר של בוקריבעממוקם שלהם שהיה 

 1945 בנובמבר 1 ביום  ובכן. והגשתי את התפטרותיContinentalלכתי לחברת ה לעיריה תפקידי אחר כך חזרתי יהומה 
  .על עתידיהרבה  קריירה חדשה שהשפיעה שהיה תחילה שלד עעשיתי צ

 מפעל שעבדו .Tesar S.Aשעם התפתחותו הפך לחברה בשם  ,Teco יחרושת לאריגת בדים ממשהבית ב, התחלתי לעבוד    
שם היות עלי ל ההי, בית החרושת בבוקרה לפתוח את הי  שלי שםדבשלוש משמרות והתפקי,  פועלים רובם נשים50 -בו כ

 לחלקי אחר כך הייתי פותח המחסן. תםמתחילים את עבוד בוקרהלפני שפועלי משמרת ותו  ולפתוח א6מוקדם לפני השעה 
במחסן זה . אריגה לפי תוכנית היצורהמשי לשיזור ולהכנת החוטים למכונות החילוף ולחומרי גלם ולחלק לעובדות את חוטי 

פעולות ה צביעת או הטבע, שלוח את האריגות לגימורמן לי הייתי מכ כךאחר. מרלפני שלב הגהיו מאחסנים גם האריגות 
, 13עד שעה , חשבונותה הייתי מתחיל את עבודתי בהנהלת 8סביבות שעה  ב.יםבתי חרושת אחרי "ע עבורנו ותבצעתשהיו מ

  אתקחול, 15-16 הייתי נישאר עד שעה  שםבעירששהיו במרכז המסחרי  הייתי נוסע עם מכונית המפעל למשרדיםאז 
  .למחרתיצור י למהנדס הןלמסור אותכדי בהתאם להזמנות החדשות התוכנית 
כדי להגיע בזמן . עירשל ה,  ובית החרושת היה בקצה השני" בספטמבר13"בדרך ,  של בטי אצל ההורים אזהיינו גרים

 כל עםלכן . בזמןה שלא תמיד הייתה בא, חשמליתבהייתי נוסע , בקיץ או בחורף,  בבוקר4הייתי צריך לקום ב , למפעל
  .כשעהנמשכת ההמתנה הדרך הייתה 
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, עם קריעה ושטף דם גדול, לאחר לידה קשה, ת סוף השנהאריון ולקר נכנסה להיMalvy מלבי, 1946בשנת , בינתיים    
יום לאחר הלידה המצב הבריאותית של מלבי . Toamnei Nr.2רחוב היא ילדה בבית שבו גרו ב. נולדה להם תינוקת יפיפייה
אוראל , עתי שםכשהג". כדי להציל אותה היא צריכה עירוי דם דחוף: "הרופא שבדק אותה אמר. התחיל להחמיר ולהידרדר

שגרו באותו , עליתי לדודה בטי ודוד משה,  מאחר והדם שלי לא היה מתאיםם לתרום דתיאבל לא התנדב, סיפר לי מה מצבה
העירוי הצילו את ,  מוכן לתרום דם וכך ועם המחווה שלוהיההדוד משה  ?אתם מה לעשות, להתייעץ, קומה מעל מלבי, הבניין
לעזור לה , מלביל כל יום הבטי הייתה בא. ימא של אביא, לפי שמה של סבתא שלנו, Reta  , רטהניתן השם לתינוקת. חייה

 שמה היה, הייתה מוכרת מרומןהיא  גם לי  שעוזרת, מא שלחה למלבייא, כדי להקל עליה. שאהבה מאודעם התינוקת 
Lucretzia.  הילדה , באחד מהימיםשם לנו ש להורים, נסעו לנפוש לרומן, עם הילדה והעוזרת,  מלבי1947באביב שנת

חזרו מיד ן ה. ו בגלל מכת שמשאשנפלה מידיה של העוזרת יתכן התחילה להרגיש לא טוב וכפי שספרו לי מאוחר יותר 
מלבי שקיבלה את  ובמיוחד נוב את כולידבר שהעצ,  לצערנו,עם כל הטיפולים לאחר כחודשיים הילדה נפטרהאבל  טסקרלבו

  .בצורה קשה מאוד, את מותה
 לעתים קרובות ואוראל היה מבקש מבטי  מבקרים אותםהריון ואנחנו היינולמלבי נכנסה שוב , 1949בהתחלת שנת     
, .Spatarului Nr.1 B קנו דירה בת ארבעה חדרים ברחוב  הםבאותה התקופה. כדי שמלבי תנוח, קפה בחנותתפעל את הל

 17 -ב, לבית חוליםמיד  ההעבירו אות, הר וכשהתחילו הציריםהזמן עבר מ .קרב מאוד לחנות,  המלך קרולתופינת השדר
הברית  םייל עבר בשלום ולאחר שבוע ימים התקוהפעם הכ. Hary נולד להם בן זכר שקיבל את השם חיים 1949בנובמבר 

  .נוקשתגור אצלם ותטפל בתי, Fraulein, הפעם שכרו אחות מקצועית גרמניה .בדירתם החדשה ואני ובטי היינו הסנדקים
  

לא כל כך , דבר ששכנע אותי להירשם במפלגה הקומוניסטית, האירועים הפוליטיים התרחשו במהירות ולטובת הקומוניסטיים
, ידיהםלהשלטון יעבור בהקדם שלאן הרוחות נושבות ו, ראיתי בלי קושי. תועלת אישיתשל יותר מסיבות , ות רעיוניותביסמ

רצתה לחזק את שורותיה הדלילות היא המפלגה הקומוניסטית של  לשלטון היתעליאחרי  .דבר שבאמת קרה אחרי זמן קצר
לפי חוקת הפלגה הנרשמים היו עוברים . החליטה לפתוח את שעריה ולקלוט חברים חדשיםהיא , והייתה זקוקה לכוח אדם

, יים כמו קפיטליסטיםשורותיה אנשים לא רצול, הס וחלילה, תגנביכדי שלא , על עברם ועל עבר הוריהם, בדיקות קפדניות
  .או אנשים עם עבר פלילי, בורגנים לשעבר

י ושל הורי מהחברים שלי  שלביקשו מידע על העברהם , רומןביף המפלגה נבאמצעות ס, ולדתיהאותי בדקו גם בעיר      
הקומוניסטים לאחר ש, זמן מה . ברומןמכירים אותי מילדותיכחברים השאותם ציינתי בבקשתי , מהילדות סמי ואחיו סולו

משטרתית וצבאית החליטו בין לילה על הלאמת , תנה שהם מספיק חזקים מבחינת פוליטיקתפסו את השלטון וכשהגיעו למס
הבעלים לא . ד"טוח הובלות וכי בגוןוחברות השונות כ)  גרשבה אתהחוץ מהדירה (כל מפעלי התעשייה המסחר הבתים 
  .ינהבעלות המדלקיבלו שום פיצוי וכל רכושם עבר 

 עי ידי ניצול והעם העובד וצבר את רכושאת קפיטליסט שניצל " והואשם כמי שלא הצליח לברוח מהמדינה נאסר    
קומוניסטי ניצול העובדים על ידי המדינה השלטון השתחת , אבל הרגישו את זה מאוחר יותר, אז הפועלים לא ידעו". הפועלים

כשבאתי כרגיל לפתוח את בית , 1947בסתיו שנת ,  בבוקר אחדךכו .הקפיטליסטיהשלטון תחת מאשר יותר גרוע הוא 
 תנציג האיגוד המקצועי ואח, שני שוטרים, נציג המפלגה הקומוניסטית:  אנשים5קבוצה של , החרושת המתינו לי בחוץ

משלה הציגו לי את החלטת המ. ולאםמהודיעו לי שבהתאם להחלטת הממשלה והמפלגה מהלילה המפעל ו. מהפועלות שלנו
הפועלת אותה מנהלת המפעל היא מעתה הודיעו שכמו כן הנהלה החדשה והובקשו ממני כחבר המפלגה לשתף פעולה עם 

, בעלי בית החרושת .הצלחהלאחד לשני לחצתי לה את היד ובירכתי אותה " בשמחה"חייכנו ...  שפגשתי באותו בוקרשלנו
וביקשו ממני להודיע להם מה החדש נו על המצב י למפעל התענשמעו ברדיו על הלאמת רכושם טלפנו מיד, רוברט ואחיו
,  באותו היום ולברוח דרך הונגריה לאוסטריהרומניההצליחו להסתלק מהם , אבל כבר לא היה לי למי להודיע. קורה בהמשך

, ומוניסטיםדוברי גרמנית והיה להם כבר ניסיון עם הקCernautzi , רנוביץ'מהעיר צבמקור הם היו . ינהוהשתקעו בובה 
מורכבת ההמפעל התחיל לעבוד תחת הנהלה חדשה  כאמור .טסאז נמלטו לבוקרש Bucovinaכשהרוסים כבשו את אזור 

הלאמת  .חבר מפלגההיה שגם הוא , המהנדס הנוכחי ומנהל החשבונות,  הפועלת שעבדה אצלנו זושלישיה המנהלת החדשהמ
שגם , ומרי גלם בקשרים עם הלקוחות ועם נציגי משרד המסחר החדשהמפעל וחוסר הניסיון גרמו לקשיי ארגון בהספקה ח

  .שהוקמו, לחתום על חוזים עם היצרנים בשם רשתות החנויותעליהם  ההם היו מחוסרי ניסיון והי
  

יחסית ליתר בתי , אבל מאחר ובית החרושת שלנו היה קטן, עם הזמן הצלחנו להתגבר על חלק מהבעיות, הבלגן היה גדול    
וכלכלני משרד האוצר שבדקו את רווחיות המפעלים תוך זמן קצר נהפכנו ללא רווחים , שת מסקטור אריגות צמר ומשיהחרו
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במסגרת המשרד , פועלו בכל הארץ, ברומניה דאז . ולפזר את העובדים בין יתר בתי חרושת שבעירנוהמליצו לסגור אות
 פועלים 6.000 עד ל 1.500עם , עבדו בשלוש משמרותש,  בתי חרושת35, בסקטור אריגות צמר ומשי, לתעשייה קלה

 שובצתי לעבוד בהנהלת חשבונות של 1948 ביוני 6ב המפעל נסגר , ל סמך החלטת הממשלהע, לפיכך. 50ואצלנו עבדו רק 
  .כמו שרוב הפקידים,  הרואה חשבון היה יהודי בשם גוטליבשבו, Jaquardבית חרושת לאריגת משי בשם 

  
הייתה חנותו של אוראל ובית החרושת היה שבו בבניין צמוד לבנין , בשדרה קרול, במקרה,  היו ממוקמיםמשרדי המפעל    

לאחר זמן מה במסגרת .  חמש דקות הליכת ברגל מבית הוריה של בטי" בספטמבר13" פינת רחוב Panduri,ממוקם בכביש 
סידרו לנו משרדים הייתי  שם בין בית החרושתעברנו לעבוד באנחנו  קרול ותשדרשבמשרדי המפעל את  סגרו תההתייעלו

השם הישן מהתקופה , Jaquardובמקום המפעל שינו גם את שם , בהזדמנות זו,  וכמובן ששמחתי על כךקרוב לביתעכשיו 
מנהל מחלקת  למעמד קידמו אותיגם באותו זמן , הבינלאומימסמל את היום האישה ה"  במרץ8 " נקרא עתההקפיטליסטים
  .ונותהנהלת החשב

ההורים של בטי המצב לא היה נוח לנו וגם בדירתם הקטנה של  עברנו לגור אצל Uranusרחוב באחרי האסון שלנו בבית     
מבת דודה  שמענו התרוצצויות התעניינות וחיפושיםולאחר הרבה ריצות . למחותנים שלי והחלטנו שהיגיע הזמן לחפש דירה

זה ההיום הרחוב (, Rovine Nr. 19רחוב הדירה הייתה ב.  שעוזבים את הארץהדירימעומדת להתפנות  אחת שדירה, של בטי
כדי להיות בטוחים שנקבל את .. חוצה את העירה Dambovitaשעל שפת הנהר ) העירתוכנית כבר לא קיים עקב השינויים ב

במקביל הודענו .  את הארץזוג צעירים עד שהם עזבועם עברנו לגור יחד וכך לפנות לנו חדר אחד   ביקשנו מהדייריםהדירה
דירות שיקצו לנו ה וחלוקה תושביםל ןבשיכובקשה לחברה הממשלתית שהייתה מטפלת שלחתי כתובת והמשטרה על שינוי ב

בקומה , אמבטיה, מטבח, חדריםהבת שני , קיבלנו את הדירה, מאחר והייתי עובד וחבר מפלגה .נו שכבר גר הזו בהאת הדירה
ובה גרנו  1957 באפריל 28אפרים ב בננו נולד  בה 1950דירה זו עברנו לגור בסוף שנת  ל. קומותבבניין של שלוש, ראשונה
   .1963 במרץ 8ועזבנו את רומניה ביום לישראל עד שעלינו ,  שנה13עוד באושר 

  
אגף ו הקימ, השלטונות התחילו לארגן מחדש את משרדי הממשלה ובמיניסטריון לתעשייה קלה, באותה התקופה, בערך    
הניהול אגף יום יומי עם , הייתי בקשר כמעט, כמנהל מחלק הנהלת חשבונות, בתפקידי .ניהול כללי של תעשיית צמר ומשיל

ח עם כל ההסברים הדרושים ופקידי "בצירוף דו, ש להם את המאזניםיכשהייתי מג, בכל רבעון וסוף השנה, הכללי ובמיוחד
 לפי, הייתה צריכה, Cominform ייכת לגוש הסובייטי ובארגון לעזרה הדדיתכש, רומניה .ודאהמשרד הכירו אותי טוב מ

שלחו אותי ללמוד את השיטה , בהתאם להמלצת המשרדו. שיטה אחידה, ניהול חשבונותב את שיטתם אמץהניסיון הסובייטי ל
  .החדשה ויישמתי אותה אצלנו במפעל

 לישראל ואז התחילה התרוצצות גדולה בין עלותמי שרוצה לל, רומני התחיל לחלק טפסיםה משרד הפנים 1950באביב     
ה את כולם והרבה מיהרו למשרדי שע על השני ואחד מושך את השני וקדחת העלייה תפיאחד משפ,  ובמקרים כאלהםהיהודי

אוראל , ביחד עם מלבי, ההורים של בטי, בין האלה שמיהרו היו גם המחותנים שלי .משטרת הבירה למלאת את הטפסים
. ידה וליקאא ילדיהם דודה אדאלה וילדיהם זיגו ובני הדוד משה ודודה בטי עם , הדוד ליון, שהיה אז בגיל שנתיים, וחיים

  אונייה הרומניתהם עלו לישראל ב 1950 באוקטובר 18 יצאה מהארץ ובתאריך ת לא ארוך כולם קיבלו אשר מהאחרי זמן
Transilvania.   

, יהיבמלחמת העולם השנ. רומניה תושבי 22.000.000מתוך כלל  700.000כ מנו היהודים  ,יהילפני מלחמת העולם השנ    
 - רק ככך שבסיום המלחמה נותרומחנות ריכוז והשמדה ומחנות עבודת כפייה ב נפטרו או נהרגו בפוגרומים  היהודיםכמחצית

  .ישראלעלו ל 400.000 - כתוכםמ. 450.000
אחי , אולי בגלל שהייתי כל השנים תחת השפעת הצרות שעשה לנו, לא חשבתי על זהלם מעורעיון העלייה לא משך אותי     
דפתי להישאר עבגלל זה עכשיו נשארתי מחוץ לכל ההתרוצצויות האלה וה ".האחים"שכתבתי בפרק כפי , ו בנעוריו'יוז

, ר מאוחר במשרד לתעשייה קלההצלחתי והתקדמתי במפעל ויות, קריירה שלי ולא טעיתי בעניין זהה לדאוג לקידום מיבמקו
  . בהמשךועל זה אכתוב  מעמדי טובבו היה

את כל שלבי  עברושם בנהלל  שמעברת העולים בשלוש שניםכבר בישראל חיו הזמן עבר מהר מאוד וההורים של בטי     
עכברים שחוגגו מה, קור וגשמי החורףמ מחום הקיץ וסבלו, צריף מקרשיםוגם יותר מאוחר כאשר קבלו , שם סבלוהקליטה 

, עבד כחייט במעברה והתחיל לעבוד גם עבור משפחת דיין, היה בן אדם פעיל ורגוע, המחותן שלי, .בין הקרשים וכל היתר
אבל כשראו שאף אחד מילדיהם , שם הם הצליחו וחסכו גם קצת כסף. תויוהעריכו מאוד את מקצועהם , שגרו כידוע בנהלל

  . לרומניההביתה, החליטו לחזור, יהלא יצליח לקבל אשראת יציאת מרומנ
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באמצעות שגרירתם , שתאמה טוב מאוד גם עם השקפותיי ולאחר ששלטונות רומניה, כולנו קיבלנו בשמחה את החלטתם    
עד שקיבלו מקום , זמן קצר גרו אצלנו. 1954חזרו הביתה בסוף חודש דצמבר , אשרו את בקשתם לשיבת למולדת, אביב-תלב

  .לפני שעלו לישראל גרובו  קרוב מאוד לבית " בספטמבר13", רחובבאותו ה, מגורים
. והתחיל לעבוד" נצלן"בתנאי שלא היה , היה יכול החזיק בית מלאכה ולעבוד לבד בלי עובדים, כפנסיונר, המחותן שלי    

  .ת רצון כולנועולשבי ,הלקוחות חזרו אליו והתפרנס בכבוד, הוא היה מוכר בשכונה

  קלה לתעשייה המשרד
עה לי שקבלה טלפון ייום אחד המנהלת הודוב, " במרץ8"בבית חרושת , עבדתי כמנהל מחלקת הנהלת החשבונות      
, מה מדובר ולמחרת הלכתי למיניסטריוןבלא ידעתי  .!! אצלוזמין אותי לשיחהמש, משרד לתעשייה קלה של המנהל הכלליהמ

 הוא קודמותנפגשנו בהזדמנויות הרי , רים טוב מאוד אחד את השני מזכירתו הכניסה אותי למשרדו ומאחר והיינו מכישם
 םהודיע לי שהחליט לצרף אותי לעובדי המשרד ולעבוד מסגרת אגף לביקורת פני, ביקש ממני לשבת ולאחר כמה מילות נימוס

מד ומשכורת מאחר והיה מדובר בקידום מע, הופתעתי מהצעתו המפתה והסכמתי במקום .וסיף שזה גם שליחות המפלגההו
צו "הוא נתן לי במקום , )לא הייתי מסרב בשום מיקרה(לא יכולתי לסרב " שליחות המפלגהבשזה גם "אמר שטובה ומכיוון 

מנהל המאשר את מינויי כ, מראשאצלו שהיה מוכן  1953  בספטמבר1 מיום 561. כתב מינוי מסהוציא " נימינוי מיניסטריו
 באחריותילמסור להנהלת המפעל את כל העבודות ש ולה וביקש ממני לחזור למפעלמבקר במיניסטריון לתעשייה קוחשבון 

  .ובעוד יום או יומיים לחזור ולהתחיל את עבודתי במשרד הממשלה
 חמשת איתם עבדתי במשך  המינוי והאמון שרוכשים לי ולאחר יומיים נפרדתי מהחברים שלילע" למפלגה"ותי לו יהוד    

רוב , במסגרת החדשה .חדשיםהחברים לעבודה הבתפקידי החדש ועם  חדשהה במסגרת ה לעבודוהתייצבתיות השנים אחרונ
לפחות פעם , במשך. לפי גודל המפעל,  מבקרים5 עד 2 בצוותים של  השוניםחרושתהבבתי , הזמן היינו עובדים בחוץ למשרד

בכל רחבי , יו שייכים לסקטור שלנושה,  בתי חרושת לאריגת צמר ומשי35שנתיים היינו צריכים לנסוע ולבקר את כל ב
, עם כל הצניעות. חידי במחלקה שלנוי לפי תוכנית עבודה שנתית ואני הייתי היהודי הנועבד .המדינה ולבדוק את פעולותיהן

,  בהםגם הנהלות המפעלים שהייתי מבקר, תתפעלו, החברים בעבודה וגם, הנהלת המשרד, ני לציין שכולם העריכו אותיוברצ
  .יתי רציני והענייני בעבודתימשום שה

אבל לאחר , ליחו חלקם לאצד הפקידים הותיקים חלקם הצל, פתחמקידמו פועלים במשרות ,  הקומוניסטיבהתחלת השלטון    
שקבעו את ההשכלה הדרושה , הוכנסו תקנונים חדשים, שהשלטון הקומוניסטי התחזק וכל מוסדות הממשלה התארגנו מחדש

ידעו שלא היה לי כמובן אלא שאר של כלכלן ו ותהעבור התפקיד שלי התקנון דרש השכלה גבוה. דולכל עובד בהתאם לתפקי
ואז התחלתי . ת לבגרותולפח, בקשו ממני להשלים את השכלתילכן חבר מפלגה לזה הייתי בנוסף ואת היכולת והתכונות שלי 

מורים טובים ניתנו לנו , תםם להשלים את השכלבשביל כל האלה שהיו צריכי, המשרד ארגן שיעורי ערב, למטרה זו .ללמוד
תלת חודשיים הלפני המבחנים  של שבוע ימים מהעבודה ברות וחופשותחמ,  כמו ספריםעזרוידועים ונתנו לנו את כל ציוד ה

, בלימודיםנכשלת ם א. להצליח - רק דבר אחדאתנו עבור כל ההטבות האלה ביקשו מ. למבחני סוף השנהימים חודש של ו
  .בית חרושת  כפקידדלחים אותך לעבוולהחזיר את כל ההוצאות והיו שעליך  ההי

היינו , טיפ קטן בתוך תעודת הזהותתמורת , קבלה היו מכירים אותנוההיינו גרים בבתי מלון ופקידי , בזמן הנסיעות שלי    
או שהיינו קונים , פי המצבל, בבוקר ובצהרים היינו אוכלים במסעדה של בית החרושת ובערב. מקבלים חדר בלי בעיות

הייתי מסתדר טוב מאוד בנינו וכשהיינו , עם החברים שלי בעבודה .היינו יוצאים לאכול במסעדותשאו , ואוכלים בחדר
 Dimciuהיה , שנסעתי אתו הרבה פעמים, אחד מהחברים שלי בעבודה. כולם רצו להיות אתי בצוות, קובעים את הצוותים

Dumitru ,ולעתים , "לפעמים"ר כהיה אוהב את היין ובגלל זה היה משת,  אדם שמח וכמו כל רומניבן, היה חבר טוב
  .קרובות
 ערב אחד הוא אמר לי שהולך להיפגש עם קרובי משפחתו Sibiuבבית חרושת בעיר , פעם אחרונה שהייתי אתו בצוות    ב

היטב הכרתי אותו , י ולא ידעתי מה קרה לוהתחלתי את עבודת, בבוקר הלכתי כרגיל למפעל. ובאותו הלילה לא חזר למלון
בית  חצרלנכנס אותו ראיתי , 10 או 9בשעה  . לראות אם הגיעמזמן לזמןמהחלון לחצר חיכיתי והייתי מביט , לא אמרתי דברו

 .יכולם ראו שהיה שתוי לגמר, כשנכנס במשרד. ומחזיק המושכות בידי למעלה ליד העגלוןכשהוא יושב מרכבה  בהחרושת
למנהל כוח ,  לעבור על זה בשתיקה ובאמת הנהלת בית חרושת טלפנה למיניסטריון היהשכזה עוד לא קרה ואי אפשרדבר 
סקטור לתעשיית בבירו אותו למשרד לתעשיית מזון עכעונש ה. טס ומשם קראו לו לשוב מיד לבוקרסיפרו על התנהגותו, אדם
  ?יין את הך  אותו שאהב כל כאדווק, לתעשיית החלב, שימו לב!!! החלב
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בא עם אשתו לבקר ו, שמח מאוד לראות אותנוהוא ,  נסעתי עם בטי לטיול ברומניה ובין היתר טלפנתי גם לו1977בשנת     
הכירנו , ים ובהזדמנות זוח ופרחמשוב$עם כמה בקבוקי יין לשם  לארוחת צהרים הלכנו ליהםאותנו במלון והזמינו אותנו א

קיבלו אתנו בכבוד רב וכששמעו שאנחנו אמורים לנסוע לטיול של שלושה . התחתן בקרובאת בנו וארוסתו שהיו אמורים ל
 סכום כסף  גםלקנות זוג טבעות זהב עבור הצעירים שעומדים התחתן ונתנו לנו, עם נוכל, ביקשו מאתנו, ימים לאיסטנבול
ייתה נותנת אישורים לקנות את הזהב המסחר בזהב היה תחת פיקוח המדינה שה, ברומניה קומוניסטית, אז. במרקים גרמנים

 לכן הםסיפור ארוך ומסובך , לטבעות רק על סמך תעודת נשואים והיית צריך לחפש צורף מוסמך לעשות לך את הטבעות
זהב שהיה העם שפע , לא הייתה לנו שום בעיה לקנות להם את הטבעות, באיסטנבול .ביקשו מאתנו לקנות להם את הטבעות

דבר שריגש אותם מאוד ולא ידעו , את המרקיםגם בטי נתנה להם במתנה את הטבעות והחזירה להם ה כשחזרנו לרומנישם 
 לקבל שסירבנומ והתאכזבו מאוד " ס25ר של טוקב, כשכאבלגלגל גבינת , בפרידה רצו לתת לנו כמתנה. איך להודות לנו

  .בגלל המשקל היתר שהיה לנו וחוסר מקום במזוודות
הייתי מכובד ומוערך על ידי הנהלת , יפה בחיינוה שנה והייתה זו התקופה 14עבדתי , מבקרול חשבונות כמנה, בתפקידי זה    

אף הרי  מלבבת למרות שהמשימה שלנו לא הייתה .ותם ביקרתיהחברים שלי בעבודה וגם בביתי החרושת א, המיניסטריון
בתקופה זו  .ללא משוא פניםוייתי כמה שאפשר עניני לא הייתי מפריז בהערכות שלי והאבל אני , הב שיבקרו אותוואחד לא א

בתי מלון ארוחות , כמו נסיעות, לבית מאחר וכל ההוצאותלרכוש דברים היינו יכולים להרשות לעצמנו , היו לנו חיים טובים
  .בטילבנוסף למשכורת שהייתה נשארת , וךאפשרות לחסלנו היו מכוסות על ידי המשרד והייתה 

  

  פריםא
  

, במחנות לעבודת כפייה, עזר לנו ויצאנו בשלום מכל האירועים שעברנו בתקופת רדיפת היהודים, הקדוש ברוך הואמאחר     
 לע הייתי מוערך וגרנו בדירה טובה התחלנו לחשוב  שבויה ועכשיו עבדתי בתפקיד ובמקום מכובדיבמלחמת העולם השנ

 באוקטובר 25ב , שהתחתנו עשר שנים אחרינו,  ליוסף ולאה,את קרול וסנדה, להרמן ופלי היו כבר שני ילדים. ילדהבאת 
 ובאחד מהימים שטלפנתי Timisoaraהייתי בשליחות בעיר  . יהיה ילד את אבי ואז החלטנו שהגיע הזמן שגם לנוהיה 1953
וח לחזור ר-קיבלתי בשמחה את הבשורה הזו וחיכיתי בקוצר" . בהיריוןאני נידמה לי ש " :בטי אמרה לי בין היתר, הביתה

  .הביתה ולקבל פרטים נוספים
ה בשום אופן תאבל בטי לא רצידוע   אצל רופא נשיםק שתיבדהצו רואיך ואמרתי לה שהיתי כשחזרתי ובטי הסבירה מה      

לדעת , הסברנו לה שזה לטובתה ולטובת העובר, בקושי רב הצלחתי לשכנעה אותה .הרופא היה גברבגלל ש, התביישה ללכת
, ה שהרופאתבמרפאה כשרא, שם אבל לרופאהלכנו . יחד אתהלרופא ף השתכנעה רק כשאבטחתי לה שאכנס מצבם ולבסו

 -  חייהל כל "ככה הייתה בטי ז.  לבסוף נכנסנו ביחד. לא רצתה להיכנס ושוב התחילה מלחמת השכנועשובהוא אדם צעיר 
, שכמו כל דבר בחיים עברו, עת חודשי ההמתנה וככה התחילו תשןשהיא בהריוהרופא בדק אותה ואשר  .ביישנית ומוסרית

 לפי כל  הזמן בשבועייםעבר למרות שלא היו לה צירי לידה, העובר היה די ערני בבטנה, גם בטי עברה אותם יחסית בסדר
 ויטמינים והתינוק לא זז ולבטי לא היו חבליבהתחילה לקבל טיפול , כמה סימני צהבתגם לבטי תחילו , ושום דבר ,החישובים

  .לידה
ושלח אותנו לעשות !!! אמר לנו שיש לו רושם שיש לה תאומים , הלכנו שוב לרופא שלאחר שבדק אותה, ביום שבת אחד    

מחרת קרה שעד במ, אבל, אמר לנו שאין לה תאומים, כשחזרנו עם הצילומים. סאונד-אז עוד לא היה אולטרה. לה צילום בטן
מחוסר , משום שהעובר לא הסתובב ובגלל זה, בשבע בבוקר לבית חולים, דה שנבואל-ציריהיו לה ילא , ביום ראשון, בבוקר
אבל לא , נסענו להורים של בטי, הבשורה לא שמחה אותנו ולמרות שהיינו מודאגים .יצטרך לעשות לה ניתוח קיסרי, ברירה

אביב ושנינו נסענו לבית היה יום יפה של , ם ראשוןובי, למחרת בבוקר .סיפרנו להם שום דבר בקשר להחלטת הרופא
רציתי לקחת מונית וכיוון שבטי לא . אנחנו גרנו בדרום העיר, Grivita Rosieבשכונת , שהיה ממוקם בצפון העיר, החולים
  .היו כבר שם וחיכו לנו מודאגים, ביחד עם עוזרו, הרופא המנתח. נסענו עם החשמלית והגענו באיחור לבית חולים, רצתה

האחיות לקחו את בטי בחדר סמוך לחדר , הרופאים עם החלוקים והכפפות בידיים ומיד כשהגענו, לניתוחל היה מוכן והכ    
לבושה , כשיצאה מהחדר הזה,  אותהיתי ורא,אני נרגש, כותב את השורות האלהאני הפשיטו אותה וגם היום כש, הניתוחים

 אותם ת ומוסרה הבגדים שלה בידיעם ,כמו מהופנטת,  הניתוחרהולכת ומביטה ישר לכוון חד, כה עד לקרסולייםובכותונת אר
חדר . התחילו לנתח אותה, עשו לה הרדמה מקומית ולאחר זמן קצר, עלו אותה על שולחן הניתוחים .בלי להסתכל עלי, לי

, בשלב מסוים בטי שהייתה ערה. הניתוח לא היה בין המודרניים ובצד אחד היה חלון שדרכו הסתכלתי מה מתרחש בפנים
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בזמן הניתוח  .קצת כועסת ונתנה לי להבין שאסתלק מהחלון, אופייני לה, אז עשתה לי סימן עם הראש, מה לב שאני מסתכלש
 -   יהיההתינוקששאלו אותה מה היא רוצה , לקראת הסוף, כדי לבדוק את ערנותה ובין היתר, הרופאים דיברו כל הזמן עם בטי

אבל חייב להודיע לך שיש לו , אני מצטער מאוד ": אבל הרופא אמר לה,אז בטי אמרה שהייתה מעדיפה בת? בן או בת
  ".ביצים

 והתקבל בשמחה רבה על ידי כל 1957 באפריל 28, ביום ראשון, בן זכר, ככה באיחור של כשבועיים נולד אפרים     
, הייתה למטה,  הטבורמשום שחגורת, הוא אמר לי שניתח אותה ברגע אחרון, לאחר הניתוח כשדיברתי עם הרופא .המשפחה

ל בסדר ו ולאחר שראיתי שהכ12נשארתי בית חולים עד סביבות השעה , לאחר הלידה .סגרה את הפתח ועצרה יציאת העובר
 וסיפרתי להם שבטי ילדה 13 בסביבות השעה  לשםהגעתי, נסעתי להורים של בטי, חדריהם ובמצב טובלובטי עם הילד עברו 

נרגעה אבל , מדוע לא לקחנו גם אותה לבית חולים המחותנת כעסה, הבשורה הפתיעה אותם. מרגישים טובווהיא עם הילד 
ל ואחרי הצהרים הסענו ביחד לבית חולים לביקור ושם השתכנעו שהכ .בסדר ושניהם מרגישים בטובל ושהכ תיכשספר
  .בסדר

ד ואמבטיה קטנה וע, מיטה, הלבשהכמו , תחילה מיד לקנות את כל הדברים הנחצים לילדילמחרת היום המחותנת שלי     
לאחר כמה ימים התחלנו לחשוב לשם של . כולל הפרחים, ל היה מוכןוכשבטי עם הילד חזרו הביתה הכ, ואחרי כמה ימים

לתת לבננו את שמו , נו של המחותן שליוקיימנו את רצ,  השם סיכמנו מהרלע .מילהההילד וכיצד ומתי נעשה את טקס ברית 
אז לא חשבנו שפעם נעלה     .Florinנו את שמו ל כהפ, בשינוי קטן) אפרים(, Froim,  לו פרויםשקרו, של אבא שלו

  לאפרים, לישראל ושמו יחזור למקור
  

                                                
                    3.11.1957 חדשים  6                                                                אפרים בגיל 

  
קיבל טיפול עם , שביחד עם בטי, בגלל הצהבת שלו, בערך כשבועיים, ם היינו צריכים לדחותיאת בריתו של אפר       .

כפי  .בכרסום הקליפות, הם אכלו את הפלחים ואני הייתי מסתפק, ויטמינים ואז קניתי כמויות גדולות של תפוזים ואשכוליות
ל ואף על פי שהיה לי שכן ו ולמרות הכ מאמינים  היולא החברים שלה, יסטית ולפי תורתההפלגת הקומונשכתבתי הייתי חבר 

הודעתי והזמנתי גם את ההורים שלי וידעתי . ג אצלנו היהודיםוכנה,  הברית מילה טכסלא היססתי ועשינו את, גוי וקומוניסט
שם , נסעתי לתחנת הרכבת לקבל את פניה, ביום שבאה. ואמא הודיעה לי שתביאבל א, בגלל המגבלות שלו, שאבא לא יבוא

המוהל נתן לנו להמתין ,  אצלנו בבית במסגרת המשפחהיםהברית התקי . אבאהייתה לי הפתעה משמחת כשאריתי שבאה עם
  .אבא שלי היה הסנדק ושמחנו ביחד, הוא בא, ל הסתדרוהיה לו באותו היום עוד ברית ולבסוף הככי , לו זמן מה

, מאיאכ הבטי לקחה ברצינות את תפקיד .שורהכ לשהכולבדוק את הילד , שהיה רופא מנתח, מחרת בא בנו של המוהלל    
  .תפקיד שלא עזבה אותו עם יומה אחרון ושנינו לא חסכנו מאמץ לגדל אותו בתנאים הכי טובים ובהתאם לאפשרויות שלנו

  

  ישראל אל
  

שבמסגרת ריצת רומניה , כשהתפזרה שמועה בבתי הכנסת, הייתי בעבודהאני , היה ביום כיפורזה  1958בסוף שנת     
על בסיס תשלום סכום בדולרים , ן רומניה וישראלי שנים נחתם הסכם ב7-8לאחר הפסקה של  אושסקו אחרי הדולרים'וצ

שמועה ה. למי שרוצה לעלות לישראל, בקשה- לחלק במשרדי המשטרה טופסיועבור כל יהודי ושלטונות רומניה התחיל
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המחותנים שלי , כן? לקחת את הטפסים, נו ומי אתם חושבים שהיו הראשונים שהלכוילאהגיעה גם והתפזרה מהר מאוד בעיר 
  .שהיו כבר בישראל וחזרו לרומניה!!! 
 הייתי, אחרי החגים." אבל אנחנו רוצים לעלות, בבקשה, עם אתם לא רוצים: "הם אמרו לנו, מאחר ואני לא רציתי לנסוע    

.  ההורים שלהלא את הטפסים עבורימו לקחת, צריך לנסוע בענייני עבודתי ובטי הלכה עם הוריה למשרדי המשטרה
 בעיר אמאחר ואני לא נמצ, עם היא יכולה למלאות גם את הטופס במקומי, בהזדמנות זו שאלה את הפקיד שחילק את הטפסים

   לידי הפקיד.חתמה בשמי ומסרה אותוובורי ובטי מלאה הוא נתן לא את הטופס ע. והיא יודעת את כל הנתונים שלי
 מיאת השמות של כל , להודיעה לכל מקום עבודה, לאחר קבלת הבקשות, הייתה חייבת, מחלקת הדרכונים ממשרד הפנים    

 .מעבודתם ומהפלגה מי שהיה חבר בהמקום הוצאו מיד , שבקש אשרת יציאה מהארץ ואז כל היהודים שהיו במצב כזה
בדיעבד גיליתי שזה קרה  . הופעתי בה וגם אני לא הודעתי להם על זהאאני ל, להפתעתי, ימה שנתקבלה במשרד שלנוברש

המנהל -במיניסטריון לתעשייה קלה"אני עבדתי . לאה את הטופס שליימ באשר, בלי כוונה, בגלל שתי טעויות שעשתה בטי
" המרכז לצמר ומשי "כלאמור, את השם והכתובת הישנה, טעות ובטי כתבה בIon Ghica Nr. 2מרחוב , "הכללי לצמר ומשי
 המרכז נכלל במסגרת, ולא ידעה שלאחר הארגון מחדש" במרכז לצמר ומשי" בטי ידעה שאני עבדתי 2.מרחוב הבורסה מס

י תש Ion Ghicaל ) קפיטליסטיהשם ה(שונה מרחוב הבורסה , כפי שלא ידעה שגם שם הרחוב, "המשרד לתעשייה קלה"
מיניסטריון לתעשייה קלה העובדי מבין יהודים שביקשו לעלות לישראל ההופעתי ברשימת א  שלכךגרמו ל, עויות האלההט
שהגשתי בקשת כלל בלי שידעו מ 1963מרץ  8 ,עד לתאריך העלייה, עוד חמש שנים, נשארתי בעבודתי המכובדתך יצא שוכ

  .הגירה
 לעבוד בעבודות בגלל שהיה עליהם,  מאוד תקופה קשהעברושפחותיהם  ומ פוטרו מיד מעבודתם והםאלה הגישו בקשות    

 סרבו  מהםולהרבה חראמ, תקופה שנמשכה ארבעה או חמש שנים, רכושם לפרנסתםאת עבודות פרך ולמכור , מזדמנות
ת הייתי בביקורת בבית חרוש, 1963חודש פברואר  ב!!! בתירוץ שבעבודתם החזיקו סודות המדינה ,הגיראת ההלאשר 

. הודיעו לי שמחפשים אותי בטלפון, ח עם תוצאות הביקורת" קריאת הדועבאמצ, בישיבת סיוםו, טסבוקרבים כרושלסרטים ו
ביחד עם יוסף , אמרה לי שקיבלנו אישור הגירה, שבקול נמוך ונרגש, יצאתי מחדר הישיבות של המפעל ובטלפון הייתה בטי

שאני צריך לחזור לישיבה ונדבר , נשארתי המום ואמרתי לבטי .רטנשטיןמשפחת וו, איפושה וההורים של לופיקו , אילו
  .כשהגיע הביתה

 בטי חיכתה וספרה לי שיוסף היה שם הביתה ימיהרתחברי לסיים את הישיבה ובסוף לשרתי פא, חזרתי לחדר הישיבות    
היהודים שקיבלו עם שאר  , הפנים שהם קיבלו ממשרדגרירות ישראל ושם אמרו לו שאנחנו מופיעים ברשימהשבאותו היום ב

 אני כיצד בדאגה,  התחלנו לחשוב מיד.לא מופעים ברשימה, אבל ההורים של בטי והרמן עם משפחתו, אשרת יציאת מהארץ
 מכל ,בדקנו ביחד את מצבי.  לישראלהעיאשרה לנסקיבלתי   פתאום כל הזמן ועכשיותי להםרקסביר ששימכחבר מפלגה 

  :ריות עיק סבות והתרכזנו בשלושםהביטי
  
  ?איך יקבלו במשרד את העובדה שלא הודעתי להם על כוונתי לעזוב את הארץ-
מפלגה בכבגידה ",  צעד שהיה נחשב על ידי הקומוניסטים?כחבר מפלגה שעוזב את ארצו, איך יגיבו במפלגה על הצעד שלי-
  ".עם העובד בו
  ?האשרה ויזרקו אותי העבודהת אבטל לאו יבקשו ,  יתנו לי לצאת?ו נגדיטאיזה צעדים ינק-
  

הגירה למדינת ישראל הההודעה הרשמית שאושרה לנו את , ממשרד הפנים הרומני, עברו כשבועיים עד שקיבלנו בדואר    
הלכתי לעבודה ונכנסתי , נרגש ומודאג, למחרת עם פחד בלב . כדי לקבל את תעודות הנסיעה,ונתנו לנו הנחיות מה יש לעשות

לי עהוא נעשה לבן והביט ". קיבלתי אשור להגר לישראל ": המנהל הכללי ואמרתי לו כמעט בלחש Enea Nicolaie, לחברי
את , לא נזף בי ובשקט אמר לי ללכת ולמסור למנהל המחלקה, תאוששהלאחר כמה שניות הוא . הליו בלי להוציא מילעואני 

  . החדשלהודיע למזכיר המפלגה על מצבלך  ונותפות שלושמהעבודות ה
שהיה , הלכתי למזכיר המפלגה,  לאחר שמסרתי את העבודות שלי.נשארו המומים, זב ונוסעוכשהחברים שלי שמו שאני ע     

הוא , פניתי עליו נבוך ובקול נמוך אמרתי לו אותו הדבר) אחרי שנה פגשתי אותו בישראל(, Tauber, יהודי בשם טאובר
כאילו אני קיבלתי אשרת הגירה , זהכמדוע אתה עושה פרצוף , שאול משהואבל אני רוצה ל, רשמתי לפני"; הסתכל אלי ואמר
,  מופתעיםנשארוגם למנהל כוח אדם ולכל מי שהייתי צריך להודיע וכולם , לאחר שהודעתי הבשורה" ?ואתה נישאר בארץ
ור עוד שני מכשולים הייתי צריך לעב, כחבר מפלגת הקומוניסטית וכעובד במשרד ממשלתי .לכתי הביתההעזבתי את הבניין ו

אבל זה לא הדאיג . תי מהמפלגהוחבר ואז היו מסלקים אה הייתי צריך להחזיר את פנקס ו שבהמעמדאחד לעבור את , רציניים

 35



, כחבר המפלגה, מאחר והגם הוא, רציתי לשמוע מה תהיה תגובתו של השר, המכשול השני היה יותר חשוב עבורי, אותי
, הוא היה יכול להורות על סילוקי מהעבודה ובצד השני לבקש ממשרד הפניםש  מכיוון,דתיממנו פח .ה הישיבהשתתף באותמ

  . כאלהמקריםכבר היו . הירהגהלבטל את אשרת 
, לים קשותיאחדים עם מ, גנות את מעשיל הרגיש את הצורך אחד מהמשתתפים כל , בנוכחות השרשם , ישיבה זו    הלכתי ל
דבריו של ל, חיכיתי בפחד וקוצר רוח אבל ,מאחר וידעתי שרובם קינאו בי,  לייפרעושלא , לים פחות קשותיאחרים עם מ
הוא התחיל את נאומו  .ממה שיעשה, אאל, לא כל כך ממה שהיה אומר, ממנו פחדתי. Alexandru Sencovici, השר החבר

מקום שבו הושמדו , אשוויץ שמדההביקר גם במחנה ה,  בין היתרשם, וסיפר לנו שלא מזמן חזר מביקור ממלכתי בפולניה
שעבד אצלנו , יהודי, יץ עם עזיבת הארץ של מהנדס כימאיוומיליונים יהודים ואחרים וקשר את אש, בתאיי הגזים, כידוע

 -ב: ושוב ענה? איפה בגרמניה, בגרמניה ושאל: והוא גם ענה? ו איפה אנחנו חושבים שהוא עובד היוםתנבמשרד ושאל או
I.G.Farben Industry, מאחר והכיר , הוא הביט אלי ארוכות אחר כך . לתאיי הגזים"ציקלון" ה במפעל שסיפק את גזאדווק

היו שולחים אותי , לפני נסיעותיו בשטחפעמים רבות , אותי טוב מאוד מהמשרד ומהביקורים שלו במפעלי הסקטור שלנו
וא בחשאי ולהיכנס בחצר המפעל והולך ישר לב, השר היה נוהג בביקורים שלו .להכין את המפעל לביקור שלו ואת קבלתו

 של לכיווניאחר כך היה נכנס במשרדו ד ו"רצועות וכ, ברגים, חלקים, חוטים, היה מוצא כל מיני חומרי גלםבהם , לפחי הזבל
  ".הבזבוזים" ומתחיל למתוח בקורת על על שולחנומניח אותם המנהל ו

אף , אנחנו לא מחזיקים כאן בכוח, מרקו זיגו ": ואמריע לכיוון שליבהצ, הוא הרים את ידו, לאחר כמה רגעים של שקט    
מה שרציתי ל והכ זה היה ."ששם העם העובד יחשב אותך כבוגד, אבל שתדע, שיעזוב, מי שרוצה לעזוב את הארץ, אחד

,  הבן אדםלי שלישתתף המנהל הכלהלישיבה זו לא . נראה את זה שם,  טוב,מלבי ואמרתי לעצמיה אבן לשמוע מפיו ומיד ירד
  ,תו הייתי ביחסים טוביםישא, Enea Nicolaieהחבר 

 הביתהו יקניתי בונבוניירה והלכתי אל,  אליולאחר שהרמתי טלפון, המהפכהאחרי , באחד מהביקורים שלי ברומניה    
איך , ואלגנטי, שורגמ, שחרחר, גבר נאהזה שהיה , עם שיתוק קל ביד ימינו, חולה, לביקור והתאכזבתי מאוד כשראיתי אותו

  ..ראה עכשיו שבר כלינ, שאני הכרתי אותו
איך הייתה הישיבה ,  ומיהרתי לנסוע הביתה לספר לבטי שלימסרתי למזכיר המפלגה את פנקס החבר, לאחר הישיבה   

רושים מיד התחלנו לרוץ למקום שהיה צריך ולהכין את כל המסמכים הד ודרתסיל והיה צריך לדבר והככפי שושהשר דיבר 
  :ם היולקבל את תעודות נסיעה והאלה הבזמן והשלטונות  להציג אותם לפניכדי 

 , בוליםמס, היינו צריכים לשלם עבור זה, הכריחו אותנו לוותרהם שבעצם למרות , אישור שויתרנו לאזרחות רומנית-
  .למדינה

  . מפקיד השומה שאין לנו חובות כספיות כלפי רומניהראישו-
ם ומסרתי את כל העבודות השוטפות ושאין להם השאין לי התחייבויות כלפי,  עבדתישבו, תעשייה קלהאישור של משרד ל
  .שום תביעות כלפי

  .מסוידת ונקייה, אישור שמסרנו את הדירה במצב טוב-
, וביםשהיינו ביחסים ט, חבר שלי בעבודה, ניגשתי למשרד ופניתי למנהל כוח אדם, ם עבודתיוכדי לקבל את האישור ממק    

. טיסהלרכבת או ם בכרטיסלהיה דואג לנו הוא מאחר ואיתו היינו מתחשבנים לאחר כל נסיעה וממנו היינו מקבלים את הכסף ו
 החבר ,עליתי למנהל הכללי .פשוט סילק אותי ממשרדווהוא ,   באו הרדומההתעוררה האנטישמיות, מדובר מהבכששמע 

Enea,וה שאף אחד לא היה מעיז ו אז הוא עשה מח.ר ואיך מנהל המנגנון התנהג וספרתי לו על מה מדובו נכנסתי למשרד
הוא טלפן למנהל המנגנון ואמר לו לתת לי את האישור . במיוחד עבור יהודי שעוזב את הארץ, לעשות בזמנים האלה

 אמהכסא וקרליו וכשראה אותי קם אחזרתי  .שום קשר עם המשרד, רתי את כל העבודות ואין לי כברסמאחר ומ, שביקשתי
, רה לווהו" בוקר טוב"מברך אותי בהיה ,  שהייתי בא לעבודהמאחר וכל בוקר, ר אותי טוב מאודכישה,  שעמד בכניסהלשוער

,  פקיד השומה כיתי במצב די מסובךוא דיעמהוא ה אבל אותי טרידהלא ה, התנהגותו הגסה .משרדיותר ללא לתת לי להיכנס 
לא יתנו , בלי אישור ממקום העבודה ובלי אישור פקיד השומה, מדינהל יםי חובות כספי לןלא רצו לתת לי את האישור שאי
  .לנו את תעודות יציאה מהארץ

היא נכנסה אצל המנהל וכשיצאה , פניתי למזכירתו, בסופו של דבר החלטתי ללכת למנהל השומה ולהסביר לו את המצב    
, הוא חבר טוב שלי מנעורי, שמנהל השומה,  לראותמופתעהייתי , כשנכנסתי .על מה מדוברלו אמרה לי להיכנס ולהסביר 

 שלהיפגשמחנו מאוד . Epureanuבזמן שגרתי ברחוב , חברים שלנו עוד לפני המלחמההשהיה בקבוצת ,  ZISUיהודי בשם
כתב א הו. סיפרתי לו מה הבעיה ולאחר מחשבה קצרה מצא פתרון שהוציא אותי מהמבוי הסתום, אחרי כל כך הרבה שנים

, עובד לשעבר של משרדכם, האזרח מרקו זיזו" :רך ככהעבתוכנו היה למשרד לתעשייה קלה ו, באמצעותיאותו שלח מכתב ו
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אישורנו לאמת שאין לו חובות כלפי , שקיבל ממשרד הפנים,  מהארץהעל בסיס אשרת יצא, לשכתנו וביקשבהתייצב 
לא נקבל את תשובתכם ו הבמיד.  כלפיכםיםות כספיב או אין חו לושי עם,ענו בכתב עם לנזכר למעלהיודהנבקשכם ל. מדינתנו

מאחר והוא עם משפחתו צריך לעזוב את הארץ בעוד , חובות וניתן לו את אישורנולו שאין סיק מכך נ, וך עשרה ימיםת
ר הרישום וככה ללכת ולמסור אותו ולהביא לו העתק עם חותמת קבלה ומספלי הוא נתן לי את המכתב ואמר     ".עשרים יום

  .לאחר כשבועיים חזרתי עליו ונתן לי את האישור החשוב הזה. עשיתי
כדי לזרז , היו לנו הרבה מכשולים ובכל מקום היינו צריכים לשחד את הפקידים, רומניהמ היציאלתעודות הבדרך לקבלת     

בלי לדבר על הזמן , בולים למיניהם ומסים, היינו צריכים לשלם, בנוסף לשוחד. המסמכים ושלא יעשו לנו קשייםהכנת 
מחירים בחנות להרהיטים מכרנו  .ביתההתחלנו למכור חלק מהבגדים וכלי , כדי להסיג את הכסף .התרוצצויותהשבזבזנו ו
. לפני הנסיעה, שישנו בה עד יום אחרון, הרהיט האחרון שמכרנו הייתה המיטה. אבל שמחנו שקנו את כל הרהיטים, נמוכים

 יםפרדה שננתן לנו הרגש, שקנינו אותם בזמן ששמחו אותנווהם ל יםרוקשיינו י צריכים להיפרד מדברים שההעובדה שהיינ
  .כאב בלבבממישהו אהוב אלינו ו

בשם , טסשל בוקרפריפריה במגרש ב, כל יום ראשוןבשהיה נפתח , פשפשיםהבשוק נו הבגדים וכלי בית מוכר    את 
Talcioc ,התכוננו לעזוב אלה שאו , שנשארו בלי מקום עבודה, רובם יהודים,  למחייתםפצים חמכורהיו באים אנשים ל שם

על ושוטחים , עם שתי מזוודות, חשמליתלשם בהיינו באים אנחנו . ירי חיסולחבמ, ותאלקנות מצישבאו את הארץ וחלק 
  .משגרירות ישראל ברומניה, לא גדולים, סכומי כסף, בתקופה זו קיבלנו פעמיים.  ומחכים ללקוחות"הסחורה"האדמה את 

זה מה , מטען לאדם. ג" ק70  הלכנו עם החפצים שלנולשםבמכס , היינו צריכים לעבור עוד מכשול, לפני היציאה מרומניה    
, ארגזיםאותם להיינו צריכים להכניס , תחת השגחתושלאחר בדיקת המוכס ו, בחבילות זמניות, שאושר לנו להוציא מהארץ

תמונות ,  בדולחדברי, חוץ מטבעות נשואים, היה אסור לנו לקחת תכשיטים .ולשלוח לישראלום ת במקקנוחויבנו לש
למרות שקיבל מראש את השוחד , המוכס, כמו כל מקום אחר, גם כאן .לא מקרשים הבנויים מדיקט ו,הארגזים, וחרסינות

  . התמונות300כ אדם ובקושי נתן לנו לקחת ל הקילוגרמים המותרים 70סכים לחרוג מה הלא , שלו
אספנו את כל , שלפעמים התנהגו בחוצפה וגסות רוח, הריצות והצרות שעשו לנו עובדי השלטונות, לאחר כל ההתרוצצויות    

תוך עשרה , מרומניה דהוראה לצאת מיו  המעברמחלקת הדרכונים וקיבלנו את תעודות, הלכנו למשרד הפנים, האישורים
, רוצה. מוראל ויתר הקרובים, ליא, ק'ז, סוריקה, להיפרד מההורים,  ואני בטי אפרים, לרומןאחרי יום או יומיים נסענו .ימים
 שעות גרנו 24נשארנו , ברומן .1950משנת ,  שנה13 כהיו כבר , שנתיים ומלבי אוראל וחייםכו ודולפי היו כבר בישראל 'יוז

  . כדי שנרגיש טוב,לושעשו הכ,  ומוראלאאצל לי
, למחרת בצהרים .אחרינו לישראל, עם אבאבוא לתקווה וחיה ב, רזתה,  מאוד במצב לא טוב הייתה חולה,מא מצאתייאת א    

סוע לתחנת הרכבת ולחזור הצטלמו ביחד נשארנו שם עד לשעה שהיינו צריכים לנ, אצל ליא ומוראל, כל המשפחהעם , אכלנו
 והייתי בטוח שלא נתראה לעולם מאימא ובמיוחד חיבוקים, בכי, הייתה קשה, הפרידה מההורים ויתר המשפחה .טסלבוקר

לאחר שחיבקתי .  זמן ממושך,ה קשהסבלשלאחר , 1963 בנובמבר 8ביום , 79 לבגי, מסרטן, מא נפטרה ברומןיא, וככה היה
  .ליא ומוראל, ק'ז,  סוריקה בליווי,נסענו לתחנת הרכבתו  יצאנו בוכים,אחרונההמא בפעם יאת אבא וא

                                               
 3.3.1963 לישראל ו לפני עלייתנRomanברומאן  ,                                       עם אימא

 והתחלנו לארגן BUCARESTל  חזרנו  .שארתי מאחוריהש, הורי הזקנים לע תי חשב וכל הזמן ROMANעזבנו את  
עבודה לעם כמה מחברי , נפגשתי באיזה קונדיטוריה, ערב לפני הנסיעהב ויה נמרומ  הלקראת יציא, המזוודות ויתר הדברים

עלינו , קרול וסנדה, פלי, מהוריה של בטי והרמן, לאחר הפרידה הקשה ומלאת בכי, למחרת בבוקר .נפרדנוונרגשים היינו 
, Baneasaבשם , ינלאומי דאזהב, נסענו לשדה התעופה, פושה ופיקו, איההורים של ל, א ואבייל, במוניות וביחד עם יוסף
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עלינו במטוס של החברה הרומנית , לאחר גמר הסידורים ליציאת הארץ, ) עוד לא היה בשימושOtopeniהשדה התעופה (
שטס בקו , המטוס ".הקפיטליסטי"מערב ל, נה הראשונה שלנוטחה,  וטסנו לכיוון וינהTaromלהובלות האוויריות בשם 

שביניים בטוח שהיו גם ,  מקומות ולא כל המקומות היו תפוסים היו עוד כמה נוסעים30עם כ , היה מטוס קטן, וינה-טסבוקר
היו יכולים לצאת רק באישור . חופשי לחוץ לארץבאופן יה לצאת אסור האז לאזרחי רומניה . Securitate ,נשי בטחוןא

  .דיפלומטי בשליחות םשבדרך כלל היו נותנים רק לאנשי המפלגה ולא לכולם ולאנשי, מיוחד
  

רווחה הרגשנו בהנחת , אולם ההמתנהלירדנו מהמטוס ועלינו VIENA , הגענו לוינה, לאחר טיסה של כשעתיים וחצי    
ישראל יות שקיבלנו בשגרירות חנהלפי ה, לם של שדה התעופהוכאן בא. עוקבים מאחורינוהבלי משקיפים , כאנשים חופשיים

שהוא נציג הסוכנות , שאמר לנו ברומנית, אחר כמה דקות התקרב אלינו גברל. התיישבנו על ספסל וחיכינו, טסבבוקר
שם , סענו לבניין של הסוכנותבו נ לנו אוטובוס המתן בחוץ ,היהודית בוינה והזמין אותנו להצטרף אליו וביחד יצאנו מהאולם

  .שהיו שם לקראת המשך הדרך לישראל, הצטרפנו ליתר העולים
ביקרנו גם בלונה פרק  ,בהזדמנות זו. הוהנקיי וטיילנו בעיר היפה רפואיותעברנו כמה בדיקות , בוינה נשארנו כמה ימים    

, כאן אוסטרי שתוי. על יד הביתן עם המכוניות החשמליות, יותר זמן, עם הילדיםהתעכבנו שם , Praterבשם , המפורסם
 את ועשו כמה סיבובים עם המכוניות האלה שמשכשניצלו את המתנה ו, קנה שני כרטיסים עבור אפרים ואבי, שעמד על ידינו

נה טעב, שתייה שהייתה אסורה ברומניה Coca Cola ,בוינה שתינו פעם הראשונה את השתייה המפורסמת .וגריםבהנוער ומ
לא הייתה היא , לא התרשמתי במיוחד, עכשיו לאחר ששתיתי את השתייה זו. מנוון" קפיטליסטי" מוצר תעמולה השז

  . יותר לאיזה מין תרופהדומההייתה , לא מנוונתוקפיטליסטית 
 לנו להישאר שם יעצההוא . בית חרושת להלבשת נשים, שהיה לו שם, איינה ביקרנו גם אצל קרוב משפחה של לובו, כאן    

ראל מא של פושה הייתה מזמן בישיאבל לא נשארנו בגלל שא, ם עשינו טוב או לאאאינני יודעה . בבית חרושת, ולעבוד אצלו
 בקרון .ביחד עם עוד כמאה מהגרים, את וינה, לאחר כמה ימים עזבנו עם הרכבת .העצהסירבנו לאז  ,והאחים לא רצו להיפרד

  . נסענו לכוון איטליה,איאבי וההורים של ל, איל, יוסף, עם פושה ופיקו ובקרון אחר,  ואניאחד היינו אנחנו בטי ואפרים
שקיבלו אותנו עם , הנפלאים, דרך הרי האלפים, בבוקר עברנו את הגבול לאיטליה, תפי ומעיהלאחר נסיעה לילית צפופ    
של שך וממהשנתן לנו לשכוח את הסבל , נוף מכושף, רים מושלגיםהנוף של חורף בב, מכוסים בשלג, ערות עצי אשוחי

, בלי לראות הרבה דברים, אמנות הרכבת של ונציה ורוחבמשך היום המשכנו את דרכנו לנפולי ובלילה עברנו דרך ת .הלילה
    םמעוניינידבר שאז אנחנו לא היינו , שניסו לגייס מעומדים להגירה לאמריקה, Hias" היאס"חוץ לכמה סוכני ארגון 

נמל עיר הלכיוון , זרח למערב האיטלקי ממףנסענו עם הרכבת ועברנו את המג, שכידוע היא עיר נמל בים התיכון, מנפולי
היה מרחק , עד לנמל, מתחנת הרכבת של ברינדיסי .האדריאתיעל שפת הים ,  האיטלקיף בעקב המגתאהנמצ, Brindisiבשם 

כפי שהיה , במקום להזמין אוטובוס, לחסוך כמה דולריםכדי , כנראה, שליווה אותנו מוינה עד לישראל, לא קטן ונציג הסוכנות
העגלונים , מסנו את המזוודות שלנועליהן הע,  גלגליםשבאו עם איזה מין עגלות עם שני, הוא שכר ארבעה עגלונים, טבעי

הרחוב היה במורד ואנחנו צועדים אחרי . לכיוון הנמלברגל התחלנו לצעוד , אחריהם, באמצע הרחוב ואנחנו, משכו אותן
 א ולתסוריאליסטית הייתה אבעיניי ההליכה ז.  מהר ולא כולם הצליחו להדביק את הקצבהן התקדמו,  בגלל הירידה,העגלותו

: אומרים באיטלקית ,  הבתיםהתושבים שהתבוננו בנו בסקרנות ממדרגותמשמעתי ,  בית ויעדאללשל נודדים , נעימה
  .Emigranti, Emigranti, אמיגרנטי, אמיגרנטי

חדר -בה כל משפחה קיבלה תאש, Mesapiaבשם , עלינו על אונייה יוונית, ,Brindisiהגענו לנמל, בסופו של הדבר    
, לכיוון ישראל,  שלנואת איטליה והתחלנו להפליג לכיוון היעד הסופי, עזבנו את הנמל, 1963 במרץ 15ביום ,  טובהובשעה

באונייה ושנית  זו הייתה הפעם הראשונה בחיינו שהפלגנו, משני היבטים, ההפלגה והדרך היו מעניינים מאוד .נמל חיפהל
כולם סבלו ממחלת , משום כשהים היה גלי וסוער,  הנוסעים נהנו מהדרךאבל לא כל. שראינו בדרך, המקומות והנופים היפים

לא סבלנו ,  רק אני ואפרים הנוסעיםמכל. מסיבה זו המסעדה הייתה ריקה, יםקיא ומכפופים מעל המעקה, ים והיו על הסיפון
יה בקרוב לחופי יוגוסלים התיכון והפלגנו כל הזמן לנכנסנו , האדריאתי ומהים Brindisiכשיצאנו מנמל  .וזהמחלה המ

  .Pireus  לנמל,  הגענו לאחר יומייםליהא, לכיוון יוון, לשעבר ואלבניה
!! את השבת, כדי שלא נחלל חס וחלילה, שנרד בנמל, לא הסכים בשום אופן, בשבת ומשגיח הכשרות מהאונייה היה    זה 

זרה החלטתו וחשבנו שאנחנו כבר בני אדם חופשיים מולנו נראה , רק לטייל, אלא, נמלבמאחר ואנחנו לא רצינו לרדת לעבוד 
 .נסיעה לא היו בידינו ובלעדיים לא נתנו לנו אישורי ירידה וככה נשארנו יום שלם באוניההתעודות . לעשות מה שבלבנו

ל אב, חזרנו עייפים, בקרבת הנמל, בכמה רחובות מלוכלכים, לאחר שטיילנו כשעתיםו, שבת נתנו לנו לרדת בנמלהביציאת 
כשכל הנוסעים , Corindבהמשך הדרך עברנו דרך מצרי  .שהיינו ביוון וביקרנו בנמל פיראוס, היינו יכולים לספר אחר כך
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שהוביל ותמרן , לסלעים משני הצדדים של המצר וערכנו את ניסיון הקברניט, מתבוננים לנוף המדהים ומרתק, היו על הסיפון
  .עיםבין הסל, את האונייה במקצועיות ובעדינות

 ,  
בישראל  

מסתכלים , היינו כולם על הסיפון .חופי ארץ ישראל,  חופי הארץ המובטחתאת, ראינו באופק, לאחר עוד יומיים של הפלגה  
עלו ,  את העוגןכהכשהאונייה השלי. פרש לעינינונעם התקדמותנו לחוף ונמל חיפה התחיל , טאט לאשגדלה ל, לכיוון הנקודה

שאלו אותנו איפה גרה , ארץבו לנו את כל מסמכי הקליטה ולבקשתנו לקבל שיכון קרוב למשפחה כמה פקידי הסוכנות שהכינ
 הדרך עתקבלו את השיכון באמצ, טוב מאוד ":אמרו לנו, אביב וחלק בחיפה- שחלק מהם גרים בתל, המשפחה ולתשובתנו

  ".מ מחיפה" ק50אביב ו -מ מתל" ק50בכרכור הנמצאת 
הסכמנו מיד , בלי דרישות ובלי צעקות,י שקטהכהעלייה ה, מדובר והיינו שייכים לעליית רומניהמאחר ולא ידענו על מה     
שהיו ותיקים , אוראלעלה מלבי ו  אחותי את לפגוש ירדנו מהאנייה ודרכנו על אדמת ארצנו ברצון 1963 במרץ 19ה ם וובי

שבמקרה עבד , ן הדוד שלהיהמת, לפושה ופיקו .לקדם את פנינו, אחד בא לחיפהלא להפתעתנו אף , 1950שנת עוד מבארץ 
, חד עם יוסףי,  ואניבטי אפרים את, אותנו. ברחוב אלקלאי, אביב-בצפון תלאז גרה ש  ל"מא שלה זינסעו לאהם בסוכנות ו

  .כרכורל מוניות ושלחו אותנו הלושבשאותנו עלו ה, משפחת ורטנשטיין, הוריה של ליהו,  ואביאלי
פרק שבו קשרנו את גורלנו ועתידנו , אשונה שלנו בישראל וכאן התחיל הפרק הראשון בחיינונה הרחכרכור הייתה הת 

לכרכור הגענו בערב והמתין לנו הנציג  .6 ואפרים בן 40 בטי בת 43אני הייתי אז בן     .מדינת ישראלשל לגורלה ועתידה 
מטבח גדול עם חדר ,  שני חדריםבן לשיכון ,שהוביל אותנו לדירות החדשות, בשם אנטבי, המקומי של הסוכנות היהודית

 כאן הייתה הכתובת. מ וארבע מדרגות בכניסה" ס80 בגובה של בטוןבקומת קרקע על עמודי  דירה אמבטיה ושירותים, אוכל
  ".חנה- כרכור פרדס.  א44. שיכון חדש מס", הראשונה שלנו בישראל

שרפרפים -  כסאותשלוש, שולחן  מיכותשי תכרית וש, קשבלא  ממוןמזרו,  ברזלתמיטמאתנו  לכל אחד נתן, טבינמר א    
. ד"שעועית וכ, אורז, שמן, סוכר, ם"סכו, פהוצמ צלחות ממתכת השלוש, שני סירים ושלושה כדים מאלומיניום: וכלי מטבח
היה מאחר והחשמל לא  ".הרהיטים מהסוכנות"שנים בשם  קראנו במשך שקיבלנו אז" רהיטים"ל. כדמי כיס, וסכום כסף

ת אני אזהאת המנורה . ת הארציחברת החשמל את החיבור לרשת החשמלעד שנסדר ב, קיבלנו גם מנורת נפט, מחובר לשיכון
שיש לנו לעשות בהמשך  ש מהדייהוא הדריך אותנו בי, לאחר שקיבלנו את כל האלה ממר אנטבי. כמזכרת, עד היוםשומר 

 את כל כשסיימנו .כשנתחיל לעבוד ,שנצטרך שלם עבורםליבנו בלי להסב את תשומת , דוחתים אותי על קבלת הציהו
עייפים הלכנו לישון וככה בילינו את הלילה ,  התחלנו לסדר את המיטות ולאחר שאכלנו משהו, היה כבר לילההסידורים

  .בעיירה כרכור, הראשון בארץ ישראל
, טסבוקר הגדולה אבל אנחנו שבאנו מהעיר, נהלראות את השכו, התעוררנו מוקדם ומיהרנו לצאת החוצה, למחרת בבוקר    

,  מטרים30רחקים כ ומ מפוזרים ו,בנו כמה שיכונים, ליד פרדס תפוזים, לב אזור חקלאיב,  מבודדםבמקו, מצאנו את עצמנו
ך אי, אותו מצב אבלבהקרובים אלינו ומצאנו אותם , א וההורים שלהיהלכנו לשיכונים של יוסף ול. היינו בהלם, אחד מהשני

  . מה ישזה? אומרים
,  מלבי אחותילראות את, אביב-החלטנו לנסוע לתל, וכדי להתחיל במשהוהראשוני כשיצאנו מההלם , לאחר כמה ימים    

כסף היה לנו , אביב-התענינו איך יכולים לנסוע לתל.  שנה בישראל12 ותק של עם,13שהיה כבר בגיל , אוראל וחייםבעלה 
לאחר ושם , תל אביב-עד לכביש חיפה, רגלבהיינו צריכים ללכת . באבי-היה אוטובוס לתל אאבל מכרכור ל, ממר אנטבי

איך אפשר , שידייב, התחלנו להתעניין. אביב- מרכזית של תלהאוטובוס ונסענו עד לתחנה על העלינו , כשעהשל המתנה 
 14שעה הם בסביבות יה הגענו אל,ולאחר כמה הסברים, קרוב לרחוב העלייה, גרו אז ברחוב השוקשלהגיע למלבי ואוראל 

  .ומצאנו בבית את מלבי וחיים
מה שעברו מאז שעלו על הם : תחילו הסיפוריםההתיישבנו ו, החיבוקים והנשיקות, לאחר שעברנו את שלבי ההתרגשות    

נו מחדש את מחנות המכולת שלו ואז התחלחזר  ברומניה ודיברנו ככה עד אוראל השארנוהשגנו ו, אנחנו במה שעשינו, ארצה
על האוהלים , ביחד עם הדוד ליון ובניו,  הקשה בכבישיםדתועל עבו, םאוראל סיפר על קשיי קליטה שלה, הסיפוריםכל 
לא , עת בצנו לחי: לנכון לתת לנו כמה עצותאאוראל מצ. סיפורים ששמענו מכל הותיקים שדיברנו איתם אחר כך, ברותמעוה

, והדגיש שהם עובדים הרבה וקשה) ,כעולים חדשים שבאו לפני שלושה ימים, ו גרושהוא לו נתן לנ? איזה כסף(לבזבז כסף 
עכשיו  . בלילה וסיפר לנו שאין להם זמן לבילויים ואת השבת הם מנצלים למנוחה22 בבוקר עד 4עבדו מ , דבר שהיה נכון

 אותנו יקחאולי פחד שת, בזבז כסףת אכדי של, דאי שהוא לא נתן למלבי לנסועוב, הבנו מדוע לא באו לקבל אותנו לנמל חיפה
  . ורצה למנוע ממלבי לתת לנו כסףיהםאל
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, בין היתר, בהזדמנות זו .יםחשהם אנשים עסוקים ואין להם זמן עבור אור: כל הזמן , איך שהיה נוהג לומר, יתכן שאמר אז    
לא מספיק שלא נתן , יםהיה מרגיזלו ש יםדבר ה.לשתות מים ולחסוך כסף, מאחר שהם יקרים, המליץ לנו לא לשתות מיצים

כאן בטי כבר לא יכולה להתאפק !! אבל יעץ לנו איך ובמה לחסוך, עץ לנו איך ואיפה אפשר להתחיל לעבודיילא , לנו כסף
ל כדי לתת לילד שלנו כל טוב ומה ועשה הכאאבל אני , יכולים לשתות מיםאתם ם אתם רוצים א, תשמע: "ואמרה לו
  .םכולל מיצי, שיצטרך

, רתי ברומניה ולפי השקפת עולמםהככבר לא היו האלה ש, יכאן בישראל השתנו לגמר, האמת היא שהם חיו בחיסכון חריף    
רשות היכולים ל, כעולים חדשים, שהרבה פעמים היה שואל אותם איך אנחנו, אנחנו לא היינו הדוגמא הטובה עבור חיים
היו יוצאים , קשה מאוד, כאן בישראל, מלבי ואוראל עבדו. כולת שלהםאם כל המ, לעצמנו דברים שהם לא מרשים לעצמם

בצהרים היו אוכלים שם ומלבי הייתה . כשהיו סוגרים,  בבוקר ונשארים במכולת לעד שעה עשר4בשעה , ביחד, מהבית
ורשמו אותו  לא יוכלו לטפל בגידולו וחינוכו של חיים  הרבהבגלל תעסוקתם. לקוחות את ההזמנות שלהםה יסוחבת לבית

חוץ מהעובדה , נות מהחייםהאו לא רצולה, ועאבל לא יד, הרוויחו הרבה כסף, עבדו הרבה וקשה הם .לפנימית בית ספר דתי
ביום , בבית אבות,  ומלבי1995 באפריל 16ביום , אוראל בבית חולים, שניהם נפטרו חוליםו. שלוש דירות וא םו שתיהם קנ

  .כרם לברכה ז1997 דצמבר 20
, ת שהייתה ברמת גןלמאחר והיו צריכם לנסוע למכו, עירו אותנוה בבוקר 4באותו הלילה נשארנו לישון אצלם ובשעה     

, ערנו גם את אפרים ונסענו ביחד למכולתהמחוסר ברירה . חרושת לקפה ושוקולד של עליתהד קרוב לבית "ברחוב תרע
נסענו לתחנה , ק והלכנו משם לתחנת אוטובוסים הקרובהיסטאוראל נתן לאפרים כמה סוכריות ומ, רנו שם עוד זמן מהאנש

  .חזרנו הביתה, שוב עם האוטובוס שעובר בכביש שליד כרכור, אביב ומשם-תלבהמרכזית 
  

, לא מצאנו את הדך הכניסה לכרכור, אמרו לנו לרדת ובגלל שהיה כבר ערב וחושך, כשהאוטובוס הגיע ליד כרכור    
הגענו בשעה , כמה אנשים מהמעטים שפגשנו בדרך, שדייכחצי שעה ולאחר ששאלנו בי, קוםהסתבכנו והסתובבנו סביב המ

אבל בהזדמנות זו שמענו שבכרכור , לראותה מהרבה לא היה לנו , יצאנו לבקר את הישוב, למחרת בבוקר. טובה לשיכון שלנו
נסענו , אני עם יוסףבעוד שארו בכרכור  שנשאבמיוחד בטי ולי, והתיידדנתם ישא, עולים מרומניה, גרים עוד כמה משפחות

  .לאולפן שבקרית שמונה, בסוף חודש מרץ
מצאנו , תם הביתהוכשהלכנו ביום הראשון לקחת א. התחיל ללכת יחד עם אבילשם , ם רשמנו את אפרים לגן ילדיםיבינתי    

אבל זה לא לקח .  את שפתםוינבגלל שלא אב, םיהמשחקים בינו מיתר הילדים יםבודדמת, את שניהם בפינת החצר של הגן
 1963 באפריל 28ביום . נקלטו בין יתר הילדים, ובתוך זמן קצר, פות זרותשהילדים לומדים ביתר קלות  כידוע, הרבה זמן

מההורים של בטי , באותו היום קבלנו מברק מרומניה. חגגנו אותו במסיבת גן. שנים 6בן  היהש,  של אפריםוהיה יום הולדת
  .הדבר ריגש ושימח אותנו מאוד.  שברכו את אפרים ביום הולדתו,ומהרמן ופלי
בכל , אבל, לא עלו כסףש,  נתנו לנו כל מיני עצות.כל אחד הרגיש את הצורך להדריך אותנו, מאז שעלינו ארצה                 

ללכת חייבים  ,ביתר קלות אנחנו רוצים להצליח ולהיקלט יותר מהר ושאם, זו שאמרה שקיבלנו הייתה הי טובכהעצה ה, תאז
תוך השפה ילמד את מאחר ו, שיותר טוב להתחיל לעבוד ולהרוויח כסף, יעצו ליוסף, אהקרובים של לי. ללמוד עבריתולאולפן 

פיקו כמוני וכמו זו והחליט האבל מהר מאוד הפסיק את עבודה , במחסן לחומרי בניין, תחיל לעבוד קשהה הוא ך וככדי עבודה
. מ מכרכור" ק150 במרחק של כ, בצפון הארץ, היה בקרית שמונה, האולפן היחידי שהיו בו מקומות .אולפןל םלהירש פושהו

  . נשארו בכרכוראבטי ולי, מסיבה זו. באולפן הזה לא קיבלו משפחות עם ילדים, שהיה רחוק מהבית, בנוסף לזה
, אולפןלכדי לקבל אותנו  .כולם היו מלאים, פן אחר היה אולמחוסר ברירה הלכנו כי לאאבל , זוכה טלא היה קל לקבל החל    

לצורך , ה מהבנקאפשרה לנו לקבל הלוואהסוכנות .  בכל תקופת הלימודים,דמי רישום ועבור כלכלתנו, היינו צריכים לשלם
העולים , החברים החדשים שלנו מכרכור, לאחר חיפושים להפתעתנו. ערביםשני ביא ההיינו צריכים לואה וקבלת ההל

הדברים  .חשבון האולפןל שהבנק העביר ישירות ההלוואהסכימו להיות הערבים וחתמו בבנק וככה קיבלנו את , דשיםהח
שנמשכו שישה חודשים   הלימודים את התחלנו1963 במרץ 31 במרץ וב 19ב , אנחנו הגענו ארצה, הסתדרו יחסית מהר

, כיתות, ספריה, הול גדול ואלגנטי, עם שלוש קומות, ודרנימ, האולפן פעל בבניין חדש. 1963 באוגוסט 26וסיימנו אותם ב 
את זמן קצר לאחר שהתחלנו  .חדר דומה, כאן אני ויוסף קיבלנו חדר גדול עם מרפסת ופיקו עם פושה. חדר אוכל וחדרי שינה

זמן , טהיבמהיה צריך להישאר הוא וPHLEBITIS ) יסטפלבי(, נפיחות אדומה,  בעיה ברגלליוסף הייתה איזה, הלימודים
  .ממושך
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ם ראינו אוכשפת, אעל מדרגות השיכון ושוחחנו עם יוסף ולי, ישבנו בבוקר בחוץ, בשבת הראשונה בישראל ובכרכור    
, ששמעו, נטי, ל וביתו"סמי חימזון ז, זהינו את חברי מילדות,  יותרכשהתקרבו, ים אלינובאופניים מתקרזוגות שני , ממרחק

עלו , עם הבת שלהם נטי, סמי ואשתו מלבינה.  לבקרולקחו את האופניים ובוא, נו נמצאים בכרכורשאנח, אינני יודע מאיפה
 במקום נו לבקר אותושבא,  מרומןנו כשראינו את חבריה רבהשמחו, ההפתעה הייתה גדולה, לישראל לפנינו וגרו בפרדס חנה

 . השבת הבאהבקר אצלםפרות ולפרידה הזמינו אותנו לבהזדמנות זו הביאו לנו כמה חבילות מזון ו. נו בוהמבודד שהייהחדש ו
רנו שם כל אנש, זרועות פתוחותב, מריםואשאיך , קבלו אותנו בשמחה רבההם , אליהםנסענו וכעבור שבוע כמובן שהסכמנו 

, בקרוחבר ": כאן מתאים הפתגם שאומר. למרות שגם הם היו עולים חדשים, היום ונסענו משם נרגשים מהקבלת הפנים היפה
  ." רחוקטוב מקרוב

  
 עם ,כרכור בעלי אחוזותבפרדסנים אצל ת יכעוזרות ב,  עבדו קשהאבטי ולי, אולפןבהתקופה שהיינו     ברצוני לציין שהכול 

באים היינו . כל סוף שבועבמאחר והיינו חוזרים הביתה , כיסו את כלכלת הבית וההוצאות שלנו עם האוטובוסיםהן הכסף 
 אז .אביב- תלל, מא של פושהיפושה ופיקו היו נוסעים לא. י אחרי הצהרים וחוזרים ביום ראשון בבוקרהביתה בכל יום חמיש

באים בריצה , שרואים אותנו מרחוקאיך , אפרים ואבי,  איך הילדים, הביתה ביחד עם יוסףבאכשהייתי ,  לראותהנההייתי נ
  .אהם היו באות בטי וליידיים ואחרילנו ילעאבא וקופצים , אבא, אבא: צועקיםו, לקראתנו

  
חוטי בעבודות רקמה עשתה כל מיני , נול קטן מעץב, ברמת אליהו בבית ואחר כך  ביתכעוזרת בכרכור ,בטי עבדה קשה   

אבל ,  כללבטי ברומניה לא עבדה .דן, של בן דוד שלה, בבית חרושת לדברי פלסטיקגם  ואחר כך ותליתטעבור , זהב וכסף
בטי עבדה שכם אחד . יותרכשחלתה וכבר לא יכולה  לעבוד רק  הפסיקה.א התלוננהעולם לן ולבישראל עבדה מיום הראשו

חסכה איפה , ההייתה צנוע, בטי לא הייתה בזבזנית. תפת ולרוב בזכותהוה מהעבודה המשאכל מה שהשגנו היה כתוצ ואיתי
 .הוא היה בראש דאגותיה. שהיה אפשרל ככ, הנדרשכל את , אפרים, ל כדי שנוכל לתת לבננוושהיה אפשר לחסוך ועשתה הכ

 ומה שהשלטונות הןעם הדברים הנחוצים שיכולנו להכניס ב, תנו מרומניהינו אאבה לנו רק המזוודות שוהי, גענו לכרכורהכש
   .אשרו לנו לקחת

  
. חודשייםהגיעו לישראל רק אחרי כ, ששלחנו דרך המכס מרומניה, המותרים לקחת, לאדם. ג" ק70הארגזים עם יתר ה    

אבל כתגמול לא היו לנו בעיות עם יבוש , בתקופה זו היה לנו קשה מאוד ובטי הייתה צריכה לכבס את הכביסה לעתים קרובות
ם הביאל מהמכס וםוציאלה, נסעתי יחד עם יוסף לנמל חיפה, הארגזיםעל בוא בסוף קיבלנו את ההודעה לכש .הכביסה
כאן , שהבאנו היה שימושיה שלא כל מ, בהזדמנות זו, אבל נוכחנו לדעת, שולבל לנו כבר מה יהיהשמחנו ש. לכרכור
בשביל הבגדים והלבנים יום יומיים ובמקום , אז אלתרתי ארון מאחד הארגזים, כמובן שלא היה לנו, ארון בגדים .בישראל

  .עוד הרבה זמן, יתר הדברים נשארו באחד הארגזים,  סדיןתליתידלת 
  

משלמים , היו לוקחים אותנו במשאיות,  תפוזיםוףלקט, הלכתי יחד עם יוסף לעבוד בפרדס, בביתכשהיינו , בחופשת פסח    
לאחר שמלאנו ארגז עם , יום אחד .כמה שיכולנו לסחוב,  לירות ישראליות ביום עבודה ובסוף היום נתנו לנו תפוזים10

בתוך , הרמתי אותו ולהפתעתי,  לארגז הפוךהתקרבתי. הארגזים לקחת ארגז ריקאת הלכתי למקום שהיו מאוחסנים , תפוזים
אז לא ידעתי מה לעשות ו, אני מופתע ומופחד, הארגז היה נחיל דבורים שהפכו את הארגז לכוורת ויתחילו לעוף לכיווני

. הדבורים את להבריח, והתחלתי לסובב אותו מעל ראשיבו הסודר שהייתי לבוש את הפשטתי , התחלתי לרוץ ועד כדי ריצה
מה בעל , כשהתקרבתי התברר לו, מה קרה ליעלי ולא הבין לא ידע מה לחשוב , ודרוסנפנף רץ ומ, ראה אותי מרחוקיוסף ש
  .הלמאז לא שמתי יד על ארגז הפוך עם הפתח למע, היה לי מזל עם הסודר ואף דבורה לא עקצה אותי. מדובר

בטי הייתה בעבודה , יינו צריכים להחזיק אותו בביתנדבק באבעבועות רוח וה, הייתי בבית כשאפרים,  חופשהובעוד איז    
תגרד כדי שלא ישלא , ע גירוים ולשמור עליוולמנ, משקה לבנה עם מנטהבוהייתי מורח אותו כל הזמן בבית  נשארתי אניו

  .בפנים או בגוף, יישארו לו סימנים
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  חוגגים את יום הולדתו בגן,  בישראל6                  אפרים בן                           

  
 שמונה תקרייעיר בביקרנו יחד , לבקר אצלנו ובהזדמנות זו,  והילדיםאלי, באו בטי, בתקופת הלימודים שלנו באולפן    

 תאח. פיתוח ובנייהאקלים באזור הוא טוב והעיר הייתה בה. גבול עם לבנון וסוריהעל השהיו , התסביבשבוהקיבוצים 
חות ומודרניות והיו גם הדירות המרו, בנוסף לאקלים, שם את העולים החדשיםלהיה למשוך , את האולפןשם מהסיבות שבנו 

כדי הכיר ולדעת את , ורים בהנהלת חשבונותע שנוקיבלנו כול, לקראת הסוף. שבנו והיו כמה מתלמידי האולפן שנקלטו שם
באו לאולפן שני בוחנים מתוך משרד החינוך , 1963 באוגוסט 22ביום , בסוף.  החשבונותהשיטה הקפיטליסטית של הנהלת

  .קיבלתי את תעודה של מנהל חשבונות ומאזנים, והתרבות ולאחר המבחנים שעברנו בנוכחותם

  לעבוד מתחיל   
פה שידע הראשוני בעם ה, סיימתי את האולפן, 1963 באוגוסט 28הצעד הראשון בישראל וביום את לאחר שעשיתי     

לא היינו  .כדי לבנות את עתידנו בארץ הקדושה, יחד עם בטי התחלנו לתכנן את הצעדים הבאיםבה , חזרתי לכרכור, העברית
יתר הקרובים ובהזדמנות  את לראות, סע לתל אביבא 1963 באוגוסט 30ביום , להחליט שלמחרתבשביל צריכים הרבה זמן 

 את שם קיבלתי ממנה, מכולתלמלבי ל האוטובוס ונסעתי  עליתי על.שר למקום עבודהלהתעניין אצלם בק וזו להתייעץ
, זיגו ובני, דודה אדלה וילדיהם, הדוד ליון .םיהנסעתי אל, הדוד ליון והדוד משה ולאחר זמן קצר, הכתובת של הדודים שלי

  עברומאוחר יותר, ברמת אליהו,  גרו אז,ןדניאלה וד, וילדיהם LICA, ידהאהדוד משה ודודה בטי ביחד עם , אביב-גרו בתל
. אביב- תלברחוב עליה שב "שוק עליה"בממתקים ומוצרי אופייה שהיה בעל חנות לון אנסעתי לדוד לי .אביב-לגור בתלגם הם 
דתי ברומניה ואז ועבעל לו פרתי  הגעתי גם למטרת ביקורי וסעניין לעניין שנה ומ13  פרדה שלשוב לאחר שלהיפגשמחנו 
 ויתכן אליוע לי ללכת יוהצבכיר בתפקיד , 13 . מס"אחד העם"רחוב ב, "עם-קופת" עובד בבנק עצל בני  ללכתמר ליהוא א

  .שהוא יוכל לעזור לי
אביב - חזרתי לתל1963 בספטמבר 1, ם ראשוןוסיפרתי לבטי מה עשיתי ובי, חזרתי לכרכור, מאחר והיה סוף שבוע        

מחפש עבודה ושאלתי אותו עם הוא שאני  בניאמרתי ל, והסיפוריםחת המפגש שמשם אחרי  ,בני בבנק קופת עםלונסעתי ישר 
עם , ה לדבר עם מנהל הסניףסנימה עשיתי שם ואז הוא אמר לי ש, דתי ברומניהועבעל לו ספרתי . ול לעזור לי בכיוון זהכי

. נייכול לקבלאם הוא המנהל  של ירתויף הראשי של הבנק ובני הלך להתעניין אצל מזכנבס, קיימת האפשרות לעבוד כאן
, מרומניהעוד שמכיר אותי שהוא הסביר לו , בני, מנהללנכנסנו ון כעשר דקות ימתההיינו צריכים ל, משום שהמנהל היא עסוק

 שלפי ,הצהיר בכתב ואישרובני תירגם לו ,  ברומניהממקומות העבודה, נתתי לו את כל המסמכים שלי, אמיןכבן אדם רציני ו
, בסוף המנהל נתן את הסכמתול . רבהעם אחריות, הבמשרה גבוה, עבדתי ברומניה במשרד ממשלתי, מכים שבידיהמס

  .לניסיון, זמניבאופן לעבודה והתקבלתי 
, 1963 בספטמבר 2 ב 13.רחוב אחד העם מס, אביב- תלבעם - סניף המרכזי של בנק קופתב לעבוד תיוהתחל, , ככה        

רתי לעבוד בסניף רוטשילד של בנק עב, עם-ולאחר שבנק לאומי קנה את בנק קופת. בורסה עולותבמחלקת ניירות ערך ופ
. אביב-תל היו גם כמה ממייסדי העיר, עם היה אחד מהבנקים הותיקים בישראל ובין אלה שהקימו את הבנק-בנק קופת .לאומי

פינת רחוב , אביב-תלב 13. העם מס-ברחוב אחד היום עדקיים ,  פעל הסניף המרכזי ומשרדי הנהלת הבנקשבו, בניין הבנק
כל הבנקים את , לסגור או לאחד, על סמך החלטת משרד האוצר ובנק ישראל, נמכר, אבל הבנק כבר לא קיים, בית- אחוזת
שהחזיק כבר , נמכר לבנק לאומי הוא כל הארץב סניפים 14היו לו , עם היה רווחי ולא קטן-למרות שבנק קופת. הקטנים
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, לאחר זמן מה, עבדתי במחלקת ניירות ערך. שהיו מרוצים מאוד מהשרות שקיבלו בו, וכזבת לקוחותיאל, ות הבנק ממני49%
אצלנו , מניות ואיגרות חוב,  את ניירות הערך שלהםוחזיקהנו שיתודיבידנד ללקוחהחישוב תשלום הרבית ו לעהתחלתי לעבוד 

  .בכספת
שהיה בגיל שהיינו , כדי להביא את בטי ואפרים מכרכור, בה למקום העבודהקרו, התחלנו לחפש דירה, שהתקבלתי לבנקכמיד 

 .אבל בסניף מרמת גן, תחיל לעבוד באותו הבנקהשגם הוא , אותו הדבר עשה יוסף. צריכים לרשום אותו לבית הספר היסודי
 .מטבח ואמבטיה, סת גדולהעם מרפ, בת חדר ורבע,  קומת קרקע70. ברחוב החייל מס, ברמת יצחק, אנחנו מצאנו דירה קטנה

נסענו , לאחר ששכרנו את הדירות .יוסף עבדשבו בנק סניף הקרוב ל, ברחוב הראה, מצאו דירה ברמת גן,  ואביאלי, יוסף
במשאית ובשעה טובה עברנו לגור ברמת , כיסאות והארגזים, המיטות, מסנו את כל החפצים שלנועה, אני ויוסף, לכרכור
  יצחק

בני . מאחר והוא עזר לי להתחיל לעבוד בבנק ולפרנס את משפחתי בכבוד, קליטתי בארץב עזרתו ללבני ע   ברצוני להודות 
קיבל , ל"לאחר פטירתה של בטי ז,  והייתי בצב נפשי מאוד קשה1985 ספטמבר 1ב , שלאחר שיצאתי לגמלאות, היה גם זה

 במאי 31 עבדתי עד בהמנהל וה הוא היה  שבהומיבעמותת המסעדות של עובדי בנק לא, מבקר-אותי לעבוד כמנהל חשבונות
  .בך בהמשךאבל על , כשפרשתי, 1999
מאז לא היינו . מרמת יצחק" פרדס"בשם , בבית הספר היסודי' רשמנו את אפרים בכיתה א, הדבר הראשון שעשינו      

, 1964 באפריל 28ביום . קרתית ויועם פרדס חנה והמקום נהפך לשכונת ווילות יפה מודרניתשאוחדה אבל שמענו , בכרכור
שעזר לנו , היינו שלושתנו מאוד מאושרים והודינו לקדוש ברוך הוא, עלייתנו ארצהללאחר שנה וחודש , 7כשאפרים היה בן 

  .הכיןל שהיא ידעה יפה כפי את חגיגה נההזמנו את כל ילדי כיתתו ובטי הכי, אצלנו בבית, ויכולנו לארגן לו חגיגת יום הולדת
תשלומים עבור , דמי שכירות,  לירות בחודש100 לירות ישראליות בחודש והייתי משלם 330שכורת שלי בבנק הייתה המ    

 ואז .דוכלכלת הבית וע, הוצאות בית הספר של אפרים, פןלאושקיבלתי ללימודים בה אהלוועבור , הדברים שקיבלנו בכרכור
 .חד הצלחנו לקנות כמה דברים לבית והצלחנו גם לחסוך קצת כסף ובי איך שכתבתי למעלהלעבוד קשה, בטי התחילה גם כאן
  .הרבה זמן אותנו נו ששימש, יהיעד שקנינו ארון בגדים יד שנ, בארגזים שהבאנו מרומניההחזקנו , את הבגדים והלבנים

  
שנו בו יותר השתמ. רחוב למכירהלשהוציאה אותו , שכנה, בערך באותו הזמן קנינו גם מקרר עם קרח מאישה מבוגרת    

ממיסי מכס ולקנות קיבלנו פטור אנחנו לא , י סיבותתמקרר חשמלי לא בא בחשבון מש .משנה והיינו קונים קרח כל יום
הלכנו לחנות של , הקרחלא מצליחים להסתדר עם מקרר אנחנו כשראינו ש, עם הזמן. במחיר מלא לא היה לנו מספיק כסף

 לנו כסף במטבע וחשליכולים ל בחוץ לארץ ום שגריםם יש לנו קרובישא,  לנואמרושם  . שעבד עבור עולים חדשים,יבואן
, שגרה בגרמניה,  ZAMBILAבשם, לפושה יש בת דודה .פטור ממיסי מכס, תוצרת הארץ, רק אז נוכל לקנות מקרר, חוץ

ושלח אותם לנו גרמניים מרקים ל, בנקמיר בניצלנו את הזדמנות ונתנו לו את הכסף שהוא ה, לביקור קצר בארץ, בעלה בא אז
, חשמלי, הצלחנו לקנות מקרר חדש, ח מגרמניה"עם האישור מהבנק שקיבלנו את הכסף במט, וככהבחזרה והמצות הבנק 

  .של חברת אמקור, פטור ממיסים
נו היי, היינו בדרך הטובה, גם לא הייתה לנו ברירה והלכנו קדימה, לא התייאשנו, עם כל המכשולים בדרך הקליטה       

גם כן , ארון בגדים ומקרר, הייתה לנו, דירה בשכירות, אפרים בבית הספר, בטי גם כן, אני עבדתי, תודה לאל" מסודרים"
יחד עם עוד , במסגרת הבנק, התחלתי לעבוד שעות נוספות, כדי להשלים את המשכורת ".לעבודה" קדימה זה המצב אזם או

יתר והעברתם ל, במשך היוםהגיעו ש,  במספר14, שקים שכל הסניפים שלנומיון וריכוז ה, איסוף לעעבדנו , עבודהלחבר 
היו באים נציגים הבנקים ומחליפים בינינו את לשם , 15משעה החל , חלק מהעבודה היינו עושים בבניין בנק ישראל. הבנקים

לאחר המיון היינו . סניפיםה בנקים ולפיה לפי ,ין את השקיםומתחילים למישלנו בנק לסניף ההשקים ואחר כך היינו חוזרים 
 השקים כוםהיה צריך להתאים עם סהסכום , ל לאחר המיוןועם מכונת סיכום ידנית וסך הכ, את השקיםמתחילים לסכם 

, את כל השקים, אחרי שסכמת ידניתש, במיוחד, קפדנית ומעצבנת,  מעייפת,ת  מסלקהעבודזו הייתה  .שקיבלנו בבנק ישראל
בדרך כלל . את כל הסיכומים,  מחדשלו את הכ להתחיל לבדוקכים צרינו ואז היי בין הסכומיםמה לראות שאין התאנונוכח

   .20 ועד שהייתי מגיע הביתה היה כבר שעה 19היינו מסיימים את העבודה בסביבות השעה 
 הפס המגנטי על סמך,  בקופהמיד עם קבלת השק על ידי הפקיד,  היום עושים את המיון על ידי מכונות אלקטרוניות    

  .שנמצא בכל שיק
בשעה , אבל הייתי יוצא מהבית כל יום, הביאה לי הכנסה נוספת והייתי מרוצה, שניםבמשך שעשיתי , תאעבורי העבודה ז    
הרגשנו שהעברית שלנו לא הייתה מספיק טובה כדי להשתלב ביתר קלות בחיי , ןמבמשך הז .20 בבוקר והייתי חוזר בשעה 7

במשך   לשםהלכנו, רבעורי עילש, רמת גןב" ובכבורו",יוסף ופיקו נרשמנו לאולפן , אני, אז שלושתנו. המדינה ולהתקדם
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הקשה עם מאבק התחלתי את ה, הפרנסהמאמץ של  בבד עם ה-בד. אבל עשינו גם את זה, לא היה קל, שישה חודשים
  . שליעבודההמקום ל, אביב- יותר לתל בדירה קרובה כרכורבכדי שיחליפו לנו את הדירה , הסוכנות

אני אציין שהבקשה הראשונה להחליף לי את , והדרך שבה נהגו פקידי הסוכנות" העזרה" על מנת שיהיה לכם מושג על .
הרי כתבנו לך שאין לנו דירות עבור "  איפה כתבו לי  1964.6.30 וקיבלתי תשובה ביום 1963.12.24הדירה שלחתי ביום 

  בל פעם שהיתי הולך לסוכנות עם בקשה נוספת"  עבודה גם בכרכוראעתם הייתי יכול למצוולפי ד,  ש עוברים לעיר אחראלה
  למרות שאף פעם לא הציעו לי עבודה .אף אחד לו קרא לכם? מדוע באתם לישראל "שחצנות ומעליבה ,היו עונים לי בחוצפה

  . שמצטערים אבל לא יכולים לעזור לנוהוסיפו בכול זובכרכור 
) רמת אליהו של היום (וביצרוןדבר ששמח את כולנו וקבלו שיכון בעזרה , עלו ארצה את ההורים של בטיבינתיים         

משפחת , אגם אחותה של אמא של לי,  שםלשיכוןקבלו העברה , משפחת וורטנשטין, אגם ההורים של לי, מאוחר יותר
, דבר אחר שימח אותנו, באותה התקופה. ת אליהוגרו אז ברמ, ידה וליקאא הדוד שלי משה ודודה בטי יחד עם  וגםפרויליכמן

, ודאהדבר הזה היה חשוב מ.  של בני התקבלתי כעובד קבוע של הבנקמלצתוהפי ל ש,היה המכתב שקיבלתי מהנהלת הבנק
 23ביום  .עם זכויות יתר ומוגן על ידי החוק, אבל עכשיו מקום עבודה שלי היה בטוח, מאחר ועד אז הייתי נחשב כעובד זמני

אנשים , מכתב נוסף וציינתי שהמחותנים,  הדירה ושלחתי לסוכנותתבעייור את תד פעם לפוניסיתי ע, 1964אוקטובר 
 לירות בחודש 120, משלם כבר שכר דירהאני זקוקים לעזרתנו והוספתי ש, גרים בעזרה וביצרון,  שנה70מעל , מבוגרים

  . לירות2000 עד ל 1500מאחר ויש לנו סכום של " ןשכון וביצרון לבניי" לנו להירשם לחברת ווביקשתי שיעזר
אבל שתדע שאין לך , חיפהבתפנה למשרדנו : תשובה שלילית והוסיפו בגאוותנות, 1964 בנובמבר 15ב , גם הפעם קיבלנו    

טתי החל, גופים שפנינו אליהםהמכל , תומיואשומאחר וקיבלנו תשובות שליליות  .אביב- שום סיכוי לקבל דירה קרובה לתל
למקום העבודה , אביב-שממנה קיבלנו את השיכון בכרכור וביקשתי לקבל שיכון יותר קרוב מתל" עמידר"לפנות לחברת 
 קיבלתי תשובה אקוומהם ד. כרכורשלנו ברוצה למסור להם את השיכון אני  קבוע וציינתי שבו אני עובד, בבנק קופת עם

דירה עבור כל ה כתבו לי לבוא מיד למסור את השיכון ולשלם את שכר אבל, שבה לא הזכירו דבר על שיכון חילופי, מהירה
בגובה , שהיה אז,  לירות170.75 בסכום של ,דשים שהייתי באולפן בקרית שמונהו חההתקופה וגם עבור התקופה של שיש

, יר לסוכנותהייתי צריך להחז, מאחר והתחלתי לעבוד, מחוסר ברירה שילמתי את החוב ובנוסף .משכורתי בשלוש שבועות
תמורת המיטות , עלות הדרך מרומניה לישראל, כמו, את כל ההוצאות שהיו להם עם עלייתנו ארצה, בתשלומים חודשיים

דבר הכי מעצבן היה שכל פעם  ה.ענו בכרכוריכיסאות ויתר הדברים שקיבלנו ממר אנטבי בהג, מיכותש, המזרונים, הברזל
הם היו , לפתור את בעיותינו" משתדלים "םפקידיבה הו הערה בקשר לצורה א, תלונה, שהייתי הולך לסוכנות עם בקשה

עולים ה בזכותשכחו ש!!!"  לכםאאף אחד לא קר?, מדוע באתם לישראל ":בצורה מעליבהשחצנות , עונים לנו בחוצפה
  .ם יושבים שם ושותים תהההחדשים 

רחובות וכתבתי באבל הפעם לסוכנות ,  עוד מכתב,1965 בינואר 6שלחתי ביום , "עמידר"לאחר ששילמתי את החוב ל    
חמישה , עברנו לגור ביחד אתם, הוצאות בבית הספר עבור הילד והעזרה למחותנים, בשכר דירה, שעקב הקשים הכספיים

קיבלנו בכלל לא משם ,  וביקשנו לעזור לנו בעיניי השיכון8 שנה וילד בן 70 שני מבוגרים מעל  עם,נשים בשני חדריםא
חיפה והודעתי להם בשלחתי עוד מכתב לסוכנות , 8 בן  אזשהיה,  של אפריםוום הולדתי, 1965 באפריל 28ביום  .תשובה

נתי י לירות וצי19.000במחיר של ,  קיימת האפשרות לקנות שיכוןשבה, מראשון לציון" שיכון וחיסכון"שנרשמתי לחברת 
ההחלטה לקנות דירה בעזרה  . לירות13.000 לכניסה עוד עד,  לירות ואני יכול לגייס6.000 של אשאפשר לקבל משכנת

בגלל שההורים של , דבר שני, עם הכסף שהיה בידינו, היה יותר קל לקנות דירהשם , הושפעה מהעובדה שקודם כל, וביצרון
גרו , רוביםגם יתר הק, זו וכפי שכתבתיהרה חיהסכימה מיד עם הבהיא בטי הייתה מאוד קשורה להוריה , גרו שם וכידוע, בטי
  .בעזרה וביצרוןאז 

רחובות וראשון , חיפה, אביב-מתל, עם פקידי הסוכנותהתכתבות חודשיים ממכתבי האחרון וכמעט שנתיים של     כעבור 
ם אופת(, שאישרו לנו לקנות דירה בעזרה וביצרון וביקשו מאתנו לגשת בדחיפות, בשעה טובה,  חיוביתקיבלנו תשובה, לציון

תתקיים הגרלת הדירות ויקבעו שם ,  ולפנות אצל מר פרץ65.רחוב אבן גבירול מס, אביב-תלבדי הסוכנות למשר) היה דחוף
שם , אצל מר פרץ, משרדי הסוכנותבשימח אותנו ולמחרת התייצבנו , סוף סוף, המכתב של הסוכנות .אגודל המשכנתאת גם 

 4. התקיימה ההגרלה ולנו יצאה הדירה מס,  שכנינווןבין היתר הייתה שם גם משפחת אר, פגשנו עוד מעומדים לקבלת דירה
 וחזרנו הביתה א אחר כך קיבלנו כמה הסברים בקשר לקבלת המשכנת.208בלוק מספר , קומה ראשונה על עמודים,

  .מאושרים
קיבלנו את , כולל הערבים, ל בזמןוהצלחנו לסיים הכ, מבנק טפחות לא היה פשוט, אלמרות שתהליך קבלת המשכנת    
מסנו הע, שכרנו אוטו משא, 1965התחלת חודש ספטמבר  ב. ומאושרים קיבלנו את המפתחות של דירתנו החדשהאמשכנתה

 44



הארון , הארגזים שהבאנו מרומניה, שקיבלנו מהסוכנות, הכיסאות, המזרונים, ו המיטותנעליו את החפצים המעטים של
רחוב ב, רמת יצחקבהדירה השכורה את עזבנו , ה בלבתקוובבשמחה ו, המקרר ובשעה טובה, המשומש שקנינו ברמת יצחק

. 4דירה , 208. בלוק מס, עזרה וביצרוןבהצלחנו לעבור לגור בדירתנו ,  של שנתיים עם הסוכנותמאבק ואחרי 70. החייל מס
 הרחוב קיבל את השם של ת לרמת אליהו ולאחר סלילמואת ש, הישוב שינה, יותר מאוחר.  עוד לא היה סלולרחובאז ה

  .49. לביץ מסימרדכי אנ
לעזור לעולים החדשים , של עובדי הסוכנות" הרצון הטוב"כדי שהיה לכם מושג על , בקיצור, לעיל נתתי כמה דוגמאות   
לנו ושאין , מאחר והיו בטוחים שבל מקרה שנישאר כאן בארץ, שהיו צריכים לבלוע את כל העלבונות והגסויות שלהם, דאז

  .אפשרות לחזור לרומניה
מרמת " פרדס", מבית הספר היסודי, עביר את אפריםההלכנו ל, ראשון שעשינו לאחר שעברנו לגור בדירתנו החדשה     דבר
, התחלנו לקנות בתשלומים, לאט לאט, נרגענו קצת ואז, גרנו כבר בדירתנו .עזרה וביצרוןשב" איתמר"לבית הספר , יצחק

שאני , כמו מיטה כפולה, לסדר את הדירה,  כמה דברים חשובים,ומהחנות לרהיטים שהייתה במרכז המסחרי ברמת אליה
  .משתמש בה עד היום

בכל מיני , לפי יכולתנו, השלמנו, הצלחנו לעמוד על רגלינו ובאמצעות שיטת התשלומים, אטלאט ל מהר וותהשנים עובר       
, ל התלבטויות של ישראל והיינו מודאגיםבכ, דברים נחוצים לבית ובאין ברירה השתלבנו גם בחיים הפוליטיים של המדינה

  ? בהמשךהיהיה מ, מכל התנגשותנו עם ארגוני הטרור הפלסטינים ומוטרדים מאותה השאלה, גם היום, כמו אגב
רון לסכסוך תואין רואים באופק שום פ ,לצערנו אותה השאלה מלווה אותנו גם היום כשאני כותב את השורות האלה     

  .המוסלמים והפלסטינים, ערביםה עם שכיננו, המאה שנים
  

  הימים ששת מלחמת
  

האיומים המצרים היו רציניים , התרבו, התקפות כנופיות ערביות והתגמולים שלנו, האירועים בארץ התחילו להתחמם    
שים חמו, איך אלפי חיילים מצריים, כל יום בטלביזיה שראינוכבמיוחד , אנחנו היינו בהלם. לחמה הייתה בלתי נמנעתמוה

קראנו בעיתונות ,  מצרים ויתר ארצות הערבותרחובבההפגנות את ראינו גם . לכיוון גבולנו, צועדים בחצי האי סיני, היטב
שעבר , צראנ- בדולעהיה גמל , א מצרים דאזינש, כפי שידוע .ושמענו ברדיו את כל הפרשנויות על המצב באזורנו והלחץ גדל

כ , מכוחות ארגון האומות המאוחדות, כשדרש, 1967היה בחודש מאי , ן שלוצעד הראשוהלמעשים ו, מאיומים ונאומים
שהייתה , תוצרת ברית המועצות, חמושים עם הנשק הכי מתקדם, לעזוב את סיני ובמקומם שלח את חייליו,  חיילים3.400

מה מתקרבת והיא בלתי עיראק ואחרים והיה ברור שהמלח, סוריה, צטרפו גם חיילים מירדןה, לכוחותיו .הספק העיקרי שלו
  .1967 ביוני 2פרצה בבוקר של יום ,  שלפי הידוע לכולם,נמנעת

בקרבות , כשחיל האוויר של ישראל השמיד, קבע כבר בשעות הראשונות של הלחימהי, אף אחד לא ציפה שגורל המלחמה    
, שידעו במדויק את מיקומם,  טייסינואודות לשרות המודיעין הטוב והתמחות .כמעט כל מטוסי ארצות הערב, אויר ועל הקרקע

מעניין היה  דבר. רוב המטוסים על הקרקעבהם חנו , צבא של ארצות ערבה שדות התעופה ובסיסי 20, פציצו בהפתעהה
באותו , כידוע .כדי להטעות, זרים על הקרקעופציצו רק את המטוסים האמיתיים ולא נגעו במטוסי דמה שהיו מפה, שטייסנו
 מטוסים וככה 220נשארו רק ,  מטוסים מתוצרת סובייטית520מ ,  היו של המצרים300,  מטוסים ומהם387הושמדו , בוקר
גורל המלחמה בעצם כבר , חופשי ותחת שליטת מוחלטת של כוח האוויר של ישראל,  האווירי של האזור נשאר נקיבהמרח

, להימלאף אמנו הלא , ל" צהשמיות של דוברששמענו את ההודעות הר, היאנחנו שעברנו את מלחמת העולם השני .הוכרעה
דבר שהיה בעניינו מופרז , של לחימה אווירית הושמדו מספר כל כך גדול של מטוסים, מאחר ועוד לא שמענו שביום אחד

שחרור ירושלים , על ידי כניעת צבאות ערב,  ימיםההמלחמה הסתיימה לאחר שיש, שקרה בהמשך כבר ידועה מ .מאוד
  .ץעד לתעלת סוא, חצי אי סיניהעתיקה וכיבוש 
, בימים הראשונים של המלחמה, נלחם בסיני ובמיוחד, ביחידת טנקים,  סדיר שהיה בשרות הצבאי, חיים, מלבי       בן אחותי

מרגיש טוב ואז , ל בסדרוחיים טלפן והודיע שהכ, לאחר כשבוע. לא ידענו דבר על כחותנו שנלחמו שם וכולנו היינו מודאגים
עם , בשעה טובה, ל נרגע חיים החליט להתחתןוכשהכ .גם לאחר המלחמה,  עוד הרבה זמן בסיניראבל הוא נשא, קצתנרגענו 

, יעל ועידן, שני בנים נשואים, מוצלחים ורציניים, יש להם שלושה ילדים נחמדים, עם וורה והיום הם כבר סבים, בחירת ליבו
  .ר אבא ובת בשם נווהבשהוא כ

 45



" לפלוש"הישראלים התחילו , ד בהלם ולאחר שהרוחות נרגעווכשעולם הערבי היה ע, שת הימיםלאחר מלחמת ש      
בטיול מאורגן על ידי ועד עובדי הבנק וביקרנו ,  גם אנחנו נסענולשם, ירושלים העתיקהלשטחים ובמיוחד ל, באלפים

, בית לחם, מגדל דויד, ותל המערביכב, עם החנויות האופייניות לאזור ובמיוחד, בסמטאות הצרות של ירושלים העתיקה
, שעם הזמן נהפכו לחלק מהנוף הארץ הישראלי, צילמנו את כל המקומות האלה,  ועוד וכמובןהכות שלמיבר, כנסיית המולד

  .נוף שהיום לישראלים כבר מסוכן לבקר בו
שבפרשנויות , לוועולם כהרשים את ה, קואליציה של ארצות ערבהעל , בשישה ימים,  של ישראלטהניצחון המוחל      

ישראל במלחמה זו והיו ללה יאסטרטגיה שהועהכסיס ותתחנות רדיו וטלביזיות בעולם הסבירו את ה, נרחבות בכל העיתונים
 המלחמה האחרונה אזו היהאז קווינו שהמלחמה  .יוםכגם אותה נושאי לימדו בבתי הספר הצבאים בכל העולם ואולי מלמדים 

במלחמה , על ידי המצרים והסורים, 1973שנת בפתענו במלחמת יום הכיפורים ודפנה וההדמנו על עלי נר, ת ערבובינינו וארצ
שרק משא ומתן , נה אחרתקהגענו למס, שלמרות שניצחנו גם אז,  לנו הרבה חומר למחשבהנהשגרמה לנו הרבה קורבנות ונת

  ?אולי, עם הערביםולא מלחמות ישימו קץ לסכסוך 
  

  ןואיניש ותשנ 25 חגיגת 
  

 והחלטנו לחוג אותו איך שצריך , נשויגמאורע מיוחד בחיי זו, ולנישואינ שנה 25מלאו ,  במאי23ביום , 1968בשנת     
האחים , ההורים של בטי,  את כל המשפחהנוהזמ, לולאחר שתכננו הכ .ברמת אליהו,  אצלנו בביתלארגן את המסיבהו

 את הסלון מכל  פינינו,  כדי לקלוט את כל המוזמנים. איש50כ , לו הכבסך, דודות בני דודים וחברים, דודים, והגיסות
, נו יפהטהשולחן קישאת . עד למרפסת, דרך הטרקלין, אוכלהפינת מ, מקצה לקצה של הדירה, ארוךשולחן וסדרנו רהיטים ה

מנייר כסף  תי ספרותסלון הדבקבמעל השולחן תלינו שרשראות צבעוניות מנייר ועל קיר , עם פרחים וכלי שולחן אחידים
, עם הידיים העדינות, אני התעסקתי בהספקת המצרכים והיא, בטי קבעה את התפריט ". 1968-1943 שנה  25 " תיבוכת

היה אירוע מרגש ובלתי נשכח . כשאורחינו שיבחו את המאכלים שבהם כיבדנו אותם, רצון-ל והייתה שבעתושלה הכינה הכ
, אבל הקדוש ברוך הוא,  שנות נישואין50חבל שלא הצלחנו לחוג גם . עות המאוחרות עד השהשמחב נשארו האורחים שלנוו

  . שנים8 עוד  רקהיינו צריכים.  לפני הזמןמאתנוהיה בדעה אחרת ולקח אותה 
הייתה תקופת שקטה ורגועה ואז החלטתי לבקר ,  שנות נישואין25חגגנו את , נו כבר אחרי מלחמת ששת הימיםיהי       

ל "קשורה ברצוני לעלות לקבר אימי זהאחת , ת משתי סיבותא ביחד עם אפרים וזROMANלדתי ו בעיר שנ,ברומניה
שהיה גר אצל סוריקה ,  לראות את אבאנייה רצויהשנו. לאחר שעזבתי את רומניה 1963 בנובמבר 8שנפטרה ביום 
לאחר שהוצאתי את  .טסמבוקר, ומשפחתוטי ברומן ואת הרמן האח של בהקרובים את יתר כמובן לראות גם , ובהזדמנות זו

 .Baneasaונחתנו בשדה התעופה , טס לבוקר טסנוביחד עם אפרים, 1968 ביולי 10ב , הדרכון וקנינו את כרטיסי הטיסה
נתפשתי בהרגשה בלתי מובנת ושכחתי , לאחר חמש שנים מאז שעזבתי אותה, כשירדתי מהמטוס ודרכתי על אדמת רומניה

  . מעיני זלגו דמעות,אז שעליתי לישראלמ, תם של פקידי הממשלמכל הצרות והתנהגו
סנדה , פלי, המתינו לנושם  ,נסענו הביתה, דיןכ ולאחר החיבוקים אחיה של בטיHERMAN קיבל אותנו , בשדה התעופה    

תחילו  ה,הארץ פתיחת המזוודות וחלוקת המתנות שנשלחו על ידי כל הקרובים מ, שימחת הפגישהולאחר,ילדיו אשתו ווקרול 
  .שיחות שנמשכו עד לחצות,  דיברנו על הניצחון במלחמת ששת הימים? איך היה אפשר אחרת,הסיפורים ובין היתר

בעשרת הימים . מכל הלב ועם זרועות פתוחות, איך שאומרים, גרנו אצלם וקיבלו אותנו, טסרקבכל התקופה שנשארנו בבו    
 ארמון המלך לשעבר גוןכ, תי לאפרים את הפסלים והבניינים החשובים שבעיר רומניה והראיתביקרנו את ביר, הראשונים
, שער הניצחון) לקונצרטיםיפיפה אולם  (Atheneul Roman,  הרומנימועדון הצבא, א צאושסקוינשהשכנו של שהפך ל

מחוץ ש Herastrau רק והאגםאהפ, Cismigiu  העיר מרכזשהרק הידוע אהפ, )היום מוזיאון( ,בניין הדואר, מוזיאון הכפר
  .כיכר האוניברסיטה ועודבהפסלים , Dinamoרגל  -כדורהאצטדיון , לעיר
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  1968                                                       עם אפרים בבוקורשטי  יולי 

  
, שהפך למוזיאון, Peles ביקרנו בארמון המלך שם, Sinaiaם בש, בהרי הקרפטים, יום אחד נסענו עם הרכבת לעיר קיט

ך ירדנו לתחנת  ואחר כצהרייםארוחת , שם אכלנו במסעדה  וCota,.  מטר1.400לגובה של , הריםבמכונית לעלינו עם 
  .טסרהרכבת וחזרנו לבוק

על , בסקרנותוכולם שאלו אותי קיבלו אותי יפה מאוד הם  .עבדתישבו חלק מהחברים שלי מהמשרד  כאן הצלחתי לפגוש    
הצליחה לנצח את כל ,  איך ישראל הקטנה ולבדהןאמיל הם קשהלהיה אף אחד לא תפס מה קרה ו. נס מלחמת ששת הימים

מאחר והיו כמה מהם שהיו , אבל אינני יודע עם הצלחתי, ניסיתי להסביר להם. החמושות היטב, ארצות ערבהצבאות של 
  !!!הגרמנים...  מבטוחים שישראל קיבלה עזרה

, אבא, המתין לנו, בתחנת הרכבת.  של חמש שעותההגענו לאחר נסיע, רכבת לרומןבנסענו , טס ימים בבוקרהלאחר עשר    
,  וליאמוראללביתם של נסענו , נו חמש שנים וכשנרגענוראיהרי לא הת, התחבקנו, בכינו, שמחנו. ק ומוראל'ז, סוריקה

  .טוב,  כרגיל,ל כדי שנרגישוראל וליה עשו הכמו, שהייתנוכל זמן שם נשארנו 
  

ל "אימי זשל מוראל ואפרים ועלינו לקבר , סוריקה, ביחד עם אבא, של העיר, נסענו לבית הקברות היהודי, למחרת בבוקר    
 .תהחזרנו הבי, קבורים שםהיתר הקרובים  אחרי שעלינו לקברות של, אמרתי קדיש ואחר כך, הדלקתי נר נשמה, נרגש ובוכה

. אבל הבית שלנו כבר לא היה, Principatele Uniteרחוב , לראות את הרחוב שבו נולדתי, הלכתי עם אפריםגם ברומן 
 של בלוקיםבמקומם  ובנו  הרחובדיישני צמ, רסו את כל הבתיםה, במסגרת העבודות לפיתוח העיר, השלטונות הקומוניסטיות

איך , רק הגדולאפהרק העירוני או אלבקר גם בפ, ן שהלכתי עם אפריםכמוב .עירל קומות וכביש רחב לכניסה יבתים רב
, נעורי בתקופת יל עם החבריםיהייתי משחק עם הילדים בילדותי ומטש והראיתי לו את כל המקומות ,שהיינו קורים לו

עם , ריםיטנו עם הסירה באגם המלאכותי ואז נזכרתי שפעם כששייטנו עם כמה חביש. כתבתי עליהם בתחילהמקומות ש
, גשר ואיך שהסירה ימשיכה בדרכהאת ה וידיבקם ותפש , ימזוןחסמי , עברנו מתחת לגשרון שבמקום, הסירה באגם
 .נרטבמ ורק " ס70- 60כ , למזלו האגם לו היה עמוק. התוך האגםאל דימה והוא נפל קהסירה כבר עברה , כשהשתחרר

, בכל המקומות האלה. ייםדודה דבורה ודוד ח וNutzy, את בתם נוצי דודה בטי ודוד שמיל ו:ברומן ביקרתי גם יתר הקרובים
  .אלבוםשמורים אצלי בהצטלמנו וכל התמונות ,  וברומןטסבבוקר
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  1968ולי  יRoman,                                                    עם אבא ואפרים ברומאן

  
פעם . א ראה בכללל, יהי בעין אחת ובעין שנוראיית החלשנ, עם הזמןו glaucoma, םבעיניימלחץ , אבא סבל הרבה שנים    

רצה  לא,  בגלל שראה רק בעין אחת סרבאבל אבא, שהמליץ לנתח את העין,  לרופא עיניים מנתחנו והלכטסאבא בא לבוקר
        . המחלה החמירה ואבא כבר לא ראה בכלל, מזדקנים, טבע הדבריםמהאנשים , והשנים עבר, בינתיים. את ראייתולסכן 
לא היו ,  שםא היה חיהושבהם התנאים , אבאשל  יםרוסיפהבן אדם עיור זקוק לתשומת לב מיוחדת וכפי שראיתי ולפי , כידוע

ברומן נשארנו כעשרה ימים . לבקש אשור הגירה לישראיביחד עם סוריקה ובהסכמתו החלטנו שאבא , הכי טובים ואז
 נתראה כולם בישראל, אבל עזבנו אותם עם התקווה שבמוקדם או במאוחר, לא היה קל עבור אף אחד, וכשהגיע רגע הפרידה
, נפרדנו מכולם ובלב כבד, ה ומוראל וכשהרכבת באאלי, ק'ג, סוריקה, לתחנת הרכבת ליוו אותנו אבא. ובאמת ככה זה קרה

חזרנו לעבודה , תחת הרשמים של טיולנו ברומניה    .שארו על הרציף ואנחנו עזבנו אותם ואת העיר רומן הם נ,עלינו ברכבת
  ,בית הספר של אפרים, ענייני המשפחה,  ובין העבודה בבנק שלנוהיום יומיות

 הגירה אשרת יבקש שאבא והחלטנו ברומניה הביקור מאז ,חדשים ושבעה שנה לאחר      

 הייתה זו ,הקדוש בארץ נחת הוא ,1970 במרץ 2 ביום 91 בגיל ,טובה ובשעה ,שראל

 לטוס יכול היה ולא מתקדם ובגיל עיור היה שאבא מכיוון .אבא של בחייו הראשונה הטיסה

 הטיסה הוצאות את ,שילם מוראל .אותו שילווה למוראל הרומניים השלטונות אישרו ,לבד

 ,כולנו התעופה בשדה היינו יום תובאו ,הנחיתה מועד את ממוראל קיבלנו .אבא עם ובא
 ,העלייה של הבירוקרטיה  תהליכים כל את עבר שאבא לאחר .ו'ויוז רוצה ,מלבי ,בטי ,אני

 עם כשדיבר מאוד שמח אבא .ולהתרגש להתנשק להתחבק  ,להיפגש סוף סוף ,הצלחנו

 כשנרגענו .שנה 20 כ ,1950 משנת "ראה" אותה שלו האהובה הילדה הייתה היא ,מלבי

 נסענו ,וכך אצלה יגור שאבא רוצה שהיא לנו אמרה מלבי ,התעופה שדה את שעזבנו ולפני

  .לביתו הלך אחד כל ולבסוף שעות כמה עוד שם נשארנו ,גן ברמת ,ד"תרע ברחוב ,לביתה
א שמעו שאב,  הנמצאים בארץהקרוביםכשיתר  . בארץשהותונשאר אצלנו בכל תקופת הוא  ו איתנולקחנו, את מוראל    

מא שכל כך ישא היה לנו לראות אותו ולדבר אתו וכולנו שמחנו צר, מכל רחבי הארץ, תחילו לבואהולם כ, הגיע לישראל
, מוראל חזר הביתהו, יםהסתי ביקורה, כמו כל דבר שבעולם .המחלה הנוראיתהוכרעה על ידי , איתנושרצתה להיות 

 לפני שהייתי מתחיל לעבוד את השעות הנוספות,  בשעות הצהריםבמיוחד,  אני הייתי נוסע כל יום לבקר את אבא.רומניהל
משום אליהם בוא מיד ביקש שאש,  קיבלתי טלפון מאוראלהאו שלוש, כשבועייםאחרי , יום אחדעד , ל היה טוב ויפהוהכו

ולה אבא קריאתו הבה שיצדיק את דבר מיוחד שום יתישם לא ראהגעתי לשאבל כ, כמובן שנסעתי מיד. שאבא מרגיש לא טוב
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עם הזמן אבא ". אבא מרגיש לא טוב "כיבבנק או בבית לבוא , ם הייתי מקבל טלפונים כאלהו כמעט כל י.נראה בסדר גמור
, שיש לו רושם שהוא מפריע להם ובגללו, ) את אוראלמכירהרי מי כמוני (, דבר שגם אני חשבתי, בעקיפין, התחיל לרמוז לי

אז התייעצתי עם בטי וביחד החלטנו , מה שאבא היה מספר ליאת וגם , בי מה שמתרחשלקחתי לתשומת ל .יש ויכוחים ביניים
מצווה של -גם עם הכנות לבר,  היום יומיתעבודתנובנוסף ל, עסוקיםאז ל ואף על פי שהיינו ולמרות הכ, נוי אלאלקחת את אב

לקחת את , ת את ההחלטהאקבלנו בכל ז, אירוע שקורה רק פעם בחיים, חייה משפחהבדבר שכידוע הוא אירוע חשוב , אפרים
לקחתי , ארזתי את חפציו, לשםהלכתי , ביתבכשידעתי שאבא נמצא לבד , בשעות הצהרים, ביום אחד, לפיכך .נויאל, אבא

  ,לשון על הספה שבסלון ונתתי לאבא את מיטתומחדרו הוצאתי את אפרים , ביתלנו ימונית והבאתי אותו אל
רגיש הבאמת אבא . כל מה שצריךאת ל כדי שאבא ירגיש טוב ודאגה שיקבל ובטי עשתה הכ, ובאבא קיבל אצלנו טיפול ט    
בית בגיל שהיה , בנוסף לדאגה לאפרים, אני חייב לציין את העובדה שבטי. בכל ההזדמנויות, אהב את בטי ושיבח אותה, טוב

- שקיבלה מבחוץ והיינו עסוקים גם בהכנות לברבעבודות, לפרנסת הבית, גם עבדה, ניקיון, כמו בישול, עבודות הבית, הספר
עשרה כלאחר  .במסירות ראויה לשבח ואף פעם לא התלוננה, בטי טיפלה גם בהוריה, בנוסף לכל אלה. מצווה של אפרים

כשהיה , ובמיוחד בלילות) עובר בטל(סניליות התחילו סימני של ה, 92בגיל , עבר לגור אצלנואבא  מאז ש,או שנה,חודשים
הייתי צריך לקחת , אבל כשלא הרגיש טוב, למרות שהיה מתלבש ואוכל לבד. ןאות" אהושר"עם כל מיני דמויות שהיה מדבר 

: הוא היה מסביר לי ואומר,  איזה תרופהוכשהייתי נותן ל.  בזמן את התרופותחשייקלבדיקות ולדאוג , אותו עם מונית לרופאה
בית חולים בהייתי צריך לאשפז אותו , כדי לעשות בדיקות יותר מקיפות. היא יותר יעילה, כמה שהיא יותר מרהב, שהתרופה
  .הייתי הולך כל יום לבקר אותו, פרדס כץבגריאטרי 

כמו  .עוגות ופרות, אכלמאבא כל יום והיה מביא לו דברי לבקר את פושה ופיקו גרו אז על יד בית החולים ופיקו היה הולך     
תחת השפעת הסניליות ורצונו , בחושך הנתון שלו,  שלה ואבא במשך הזמןההדינאמיקאת  גם לזקנה יש, לכל דבר בעולם

   אותו"רואה"שלפי דבריו הוא היה , עולם שלם, יצר בדמיונו, לראות
שהיו אז עם , ולות הצבאיותעפבבמה שקורה בשטחים המשוחררים ו, צד שני הוא היה מתעניין במצב הפוליטי בארץ      מ

הוא היה מגיב , כשהייתי מספר לו שהערבים דורשים להחזיר להם את השטחים.  שלא נגמרו עד היוםפעולות, פלסטיניםה
תחילו בה ולאחר שכל כך הרבה מחיילנו ה לאחר שניצחנו במלחמה שהערבים השאסור לנו לעשות דבר שכז: "בהרמת קולו 
, הוא היה סקרן לדעת, אומר לו איך הוא נראהש ביקש ממני, וםאהוא פת, כרגיל, פעם כשישבנו ודיברנו ".רגו בהההצעירים נ

י יאז שמחתי שהוא לא ראה את הדמעות שבעינ. ד במראהו ולא הסתכל ע את עצמומאחר ועברו כל כך הרבה שנים שלא ראה
  .כמו תמיד, ועניתי לו שהוא נראה טוב

יותר קרובות ולמרות שבטי לא התלוננה לעיתים עם הזמן הופיעו בעיות רפואיות נוספות והיינו צריכים לקחת אותו לבדיקות 
לבסוף הגענו . שיקלו אלינו, רונות אחריםתפעל התחלנו לחשוב , היא הייתה זו שניסתה להרגיע אותי, ההפך, אף פעם
 הייתה השגחה קבועה שם, להכניס את אבא למלבן, שהפתרון הכי טוב הוא, ו'לאחר שהתייעצתי גם עם מלבי ויוז, למסקנה

 לאחר אז התחלתי לטפל בכיוון זה, בטח שלא, ל להתעסק בזה ומלביוו לא היה יכ'מאחר ויוז .הטיפול הדרושאת יקבל הוא ו
לא ניצל את זכויותיו כעולה עוד שאבא העובדה פרט אותם כאן ועל בסיס אשלא , ופרוטקציות יחסים, הרבה התרוצצויות

רק ענק ויפיפה וקרוב לפרדס עם אממוקם בתוך פ, ב רמזבסוף רחו, בראשון לציון, מצאתי עבורו מקום במלבן מכובד, חדש
מאחר ולאבא לא סיפרנו שום     .ו' מלבי ויוז,ביני, כאן התחייבנו לשלם סכום סמלי שחילקנו אותו שווה בשווה. פרי הדר

שהוא ט להכין אותו סיפרתי לו אט לאל, התחלנו,  מאודדבר בקשר להחלטתנו להעביר אותו למלבן והבעיה הייתה עדינה
רופאים כולל , לוהיה לו הכי שבו, "לבית חולים"צריך טיפול רפואי צמוד והשגחה מתמדת ולמטרה זו החלטנו לקחת אותו 

 ביום . דברלא אמר הוא , טוב,ון שחוץ מהמילה יומכ, אינני יודע מה הוא חשב על דברי ועל הנימוקים שלי . צמודיםמומחים
  .נסענו למלבן, הזמנתי מונית ויחד עם בטי, צות והלבניםהחול, ארזתי לו את הבגדים, שנקבע לנו
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  1970                                                           עם אבא בישראל יוני 

  
שיבצו , ו על כל המסמכיםשם ולאחר שמילאנו וחתמנלכשהגענו . היום הזה נחרת עמוק בזיכרוני ולא אשכח אותו כל חיי    

לו  היו ,קרוב לגילו, ביחד עם עוד מבוגר, קומת קרקעבבחדר , שרת את עצמםלבביתן של אנשים שלא היו מסוגלים , את אבא
, וחדרב על מיטתוישבתי אותו , בארון ובשידה שליד מיטתו, עד שסידרתי את חפציו .שדיידוברות רומנית וי, כמה מטפלות
 התברר לו מיד איפה הוא נמצא ,חושךב חיאותם השנים שב, שפיתח לעצמו,  בכל מקום להתמצאוונותיכישרעם , באותו רגע

, זה מצב איום ". זקניםביתהבאתם אותי ל: "היה רגע טרגי ומעציב מאוד ואמר לנו בקול חנוק, ידייםבתפש את ראשו 
אבל בנימה ,  אומנם בקול שקט,נואומר ל, אבאלשמוע את יותר נוגה היה ילדים נאלצים להכניס את הוריהם לבית אבות ושכ

לא , אני ובטי מתבוננים בו. מתרחש בלבוה נשארנו המומים והבנו טוב מאוד מ. "בית זקניםלהביאתם אותי ", של תוכחה
הייתה לנו הרגשת אשמה ונסינו לתאר לו את . פרצנו בבכי, היו רגעים איומים ודמעות זלגו מעינינו,  לורלאומידענו מה 

  .יםעקום היפה שבו הוא נמצא והיינו בטוחים שלא היינו משוכנהמ
בית  בין היתר היה שם, רומןב חבר בהנהלת הקהילה היהודית ,1930-40אבא היה בין השנים , ה כפי שכתבתי בהתחל    

ה של אוכלוסייה לפי יכולת, עם רהיטים וציוד מיושן ובתנאים, פעל בבניין ישןהמוסד הזה  .אחריותוהיה תחת ש אבות יהודי 
 השוואה לעשות, בגלל המוגבלות שלו  לצערנו,גלוהיום לא היה מס, אבא שהכיר היטב את התנאים שם .דאז, רומןביהודית 

ם אבא היה יכול לראות  א.ראשון לציוןב, בין מה שהוא הכיר בזמנו ברומן ומה שהיה במלבן של היום, ולראות ההבדל העצום
אולי היה , י מיטות בחדר והסדינים הלבניםתהחדרים הנקיים עם ש, מפוזרים בוהתנים היפים הבי, דול ומתופחגרק האאת הפ

אבא התרגל , לוידוע שהוא מסדר הככ, עם הזמן . היה עיור הוא,הוא לא ראה את כל אלה, אבל לצערו ולצערנו, תמגיב אחר
ל מה היו ושאיננו יכול לאכול הכ, היה מספר לנו,  דבריוי טוב לפיההאוכל ה, טפלו בו איך שצריך, הרגיש טוב, למצבו החדש
  .מגישים לו

אפרים היה אוהב לשחק על . שלש פעמים בשבוע ומביאים לו עוגות ופרות- פעמים, ויהיינו באים אל, בטי ואפרים, אנחנו     
אבא אהב את . יםעם האופני ו גם בשבת בבוקריהייתי נוסע אל. שש אותו ואבא לא היה מתנגד והיה צוחקמהיה מ, האף שלו

מאחר והיא לא חוסכת , הם טעמים מאוד, שמרגישים שבטי עשתה אותם, העוגות שבטי הייתה שולחת לו ותמיד היה אומר לי
בשקט אבא , שידה שליד מיטתובמגירות הבזמן שסידרתי אותם לתוך , כמה דברי אוכל, כרגיל,  לוהבאתיכש, יום אחד.בסוכר

 בדיוק על מה הוא בהתחלה לא הבנתי!!! עכבר, משום שיש לו בחדר, הביא לו מאכליםאמר לי להפסיק ל,  בפהחיוךועם 
 אשרמ, לא היה מישהו אחר, אליושהוא התייחס " שהעכבר"והתברר לי אהב להתבדח אבל לאבא היה הרבה הומור ו, מתכון

בטי הייתה , מאז. זהבהיה מרגיש  ואבא ,מי מה שהיינו מביאים" טועם"שבלילות היה מפשפש לו במגירות והיה , חדרלשותפו 
  .כמה דברים, חדרלשותפו לשולחת גם 

. עקרת בית טובה ואישה צנועה וביישנית, מסורה הייתהשה איזה איהיה מספר ל "מא זיעל אמדבר אבא היה , הרבה פעמים    
 ןלב,  גדולעם כובע, לבנה, אותה ופעם האחרונה הייתה לבושה בשמלה אלגנטית" רואה"שלפעמים הוא , היה מספר לי

 הלכתי ,הייתי פעם בגיל שכזה,  כן,50 -ה,ביום הולדתי . .אותה" ראה" ככה הוא !!!רוכבת על סוסהייתה צוחקת ולראשה ו
כשיו הגעת ע: וסיףהאבא בירך אותי ו, אבא אהב כל החיים לשתות כוס יין בארוחות והרמנו כוס, עם עוגות ויין, אצלו

  . ואחל לי בריות טובה ואריכות חיים. הסולםמחצית הדרך ואתה נמצא בראשל
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אני , מיד נסענו. בית חולים לצורך ניתוחבשבר את רגלו ואושפז , הכיסא שישב בומאבא נפל עם , לבןמצלצלו מ, יום אחד    
 כ עם מרפסת גדולה ובגובה,  חדרו היה בקומת קרקע? מה קרה.ניתחו אותושם  ,באר יעקבבלבית החולים הגריאטרי , ובטי
נפלו ביחד ושבר , הכיסאעם  בקצה וכשזז קצת אאבא ישב על הכיסא במרפסת ולא ידע שנמצ. מ מהקרקע ובלי מעקה" ס10

כמובן , ט התחיל ללכתאט לא התחיל לעשות פיזיותרפיה ול אחר כך, ועבר בשלום את הניתוח93היה אז בגיל הוא . את רגלו
  .באטיות, כמו שהולך בן אדם בגילו

       אפרים של ווהמצ – בר

 ,אפרים של מצווה-לבר ההכנות עם עסוקים מאוד היינו ,אצלנו היה שאבא בתקופה    
 שהיו דבר ,התפריט וקביעת האולם את לבחור ,התרוצצויות בהרבה ותככרו שהיו הכנות

 לבחור ,שלושתנו של ההלבשה ,ההזמנות הדפסת כך אחר ,מראש חדשים כמה עושים

 .דברים כמה ועוד הכנסת לבית והמפטיר הדרשה את פריםא את למדשי והרב התזמורת
 במאי 3 -ה ראשון יוםל מצווה-הבר תאריך את קבענו ,והתרוצצויות ההתלבטויות כל אחרי

  .אביב-תלב 200 .מס דיזנגוף שברחוב המהנדס בית םבאול ,19 בשעה ,1970
בני  כל והשתתפבה , רמת אליהובת מעוז ציון בבית הכנס, 1970 במאי 2ב , שבת הקרובהל לתורה קבענו הייהעלאת      

  .אצלנו וכל החברים שלנו מרמת אליהועוד שהיה גר ,  שליההורים של בטי ואבא, המשפחה
  

                                                        
   לתורהועליית                                                        עם אבא ואפרים ביום 

 לתורה והתברך להשתתף בעליית, עכשיו בעזרת השם, 1957בחודש מאי , בבריתו של אפרים, הסנדק שהיה, בא      א
  .ו'ביחד עם הוריה של בטי וליד רוצה ויוז,  ושמחנו לראות אותו יושב אתנו בשולחן המשפחהומצווה של- ולחגיגת הבר
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  3.5.1970                                                אבא מברך את אפרים     
  שלנוהחברים, השכנים,  כל החבריםאוב, מחוץ לכל הקרובים שלנו, שכיבדו אותנו בנוכחותם, המוזמנים, 200בין כ      

  .כיתת החברים מבית הספר של אפרים וכמה מהוריהם, בעבודה
  

                                          
  03.5.1970                                                  בר מצווה של אפרים  הדלקת נרות  

שם לב ועורר את תשומת , עם כל ההתרגשותש, הנורות בשם כל המשפחהאת אפרים הדליק , המסורתי, בטקס הדלקת הנרות
עבור ", ברומנית, קצרהבאה דרשה , לאחר הדרש בעבריתדרשות ו בא בתור טקס ה.ששכחתי לחבוש את הכיפה, לבי
  . מההבטחות שלו50%לקיים לפחות , חל לו שיצליחא, המנחהאחריה ו" מוזמנים שלא מבינים כל כך טוב את העבריתה
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  3.5.1970 ליום הזה והגיענומאושרת שחיינו ,  בטי                              ברחבת הריקודים עם

                                                                                       
מסתכל בתמונות אני היום כש. הצטלמנו והסרטנו את האירוע, גם אנחנו כמובן, המוזמנים רקדו, ימהעהאווירה הייתה נ 

, עזבו אותנו, היום כבר אינם,  בשמחתנו אתנושהרבה מאלה שאהבנו והיו אז, רואה בכאב בלבי אנ, בסרטשבאלבומים ו
 אותה ורואים שהייתה מאוד מאושרת החנישהצ, לפי התמונות, ל שאז"בטי ז  אשתי במיוחד כואב לנו את היעלמותה של

  .שהגיעה לזמן הזה
 נסענו כולם לשדה ,יום בואהב. לבקר בישראל,  לסוריקהשלחנו הזמנה, שאבא עלה לישראל      אחרי כמה חדשים מאז 

 אזלגור אצלה ואותה הזמינה , 1950שלא ראתה אותה משנת , מלבי, ולאחר החיבוקים הנשיקות והשמחה, לקבלה, התעופה
אז  ובארץיתר האחים והקרובים שלה את ת גם וסוריקה רצתה לצאת קצת מהבית ולרא, לאחר כחודש . לביתהנסענו כולנו

 האפשרויות להישאר ןהה מ, להתעניין, ה את רצונהעסוריקה הבי,  השיחותבין היתר. נו עד שחזרה לרומניהיאלהזמנו אותה 
שעבדה במשרד החוץ , התעניינתי אצל מכירה מרמת אליהו .מוראל ומשפחתו ברומניהעם , יקרה אז, בארץ כעולה חדשה ומה

  .שאלות האלהכל ה לתהדרכה ותשובוולקבל מימנו  ,ץייעועם פקיד במחלקת רומניה ל, והיא קבע לנו ראיון
בזמן שהסברנו לו מה מדובר . קיבל אותנו פקיד דובר רומנית, למשרד החוץ, אביב- נסעתי עם סוריקה לתל, ביום הראיון    

ק חימזון 'משפחת סוריקה וז"ל שולחנו ושמתי לב שהיה התיק של עהוא דפדף בתיק היחידי שהיה , וביקשנו לשמוע מה דעתו
, את כל הידיעות המעודכנות על משפחת חימזון, בתיק זה, היו להם .םתולדותיהקרא לנו את כל , להפתעתנו, "רומניה- מרומן

 שלטונותהידעו גם ש, מוראל עובדהיכן , שיש להם ילדה, אידעו שמוראל יתחתן עם לי, ק נפטר וסוריקה היא אלמנה'ידעו שז
ביחד עם מוראל , לחזור לרומניה ולבקש אישור הגירה, יעץ לה, הפקיד שקיבל אותנו . אסרו אותו ועודיםהקומוניסטי
, אף אחד להעז, בזמן ההוא. רשות לעזוב את רומניה, לא יתנו למוראל, הרומנים, אף פעם, מאחר ועם תישאר כאן, ומשפחתו

  .לם כל כך מהרעי, אפילו לחשוב שהמשטר הקומוניסטי
,  ביחד עם מוראל ומשפחתו ולאחר כשנה,בקשות הגירההגישו חזרה לרומניה ו, במשרד החוץ, לפי הייעוץ שקיבלה       

קנו דירה בבת ים ומאוחר יותר , לאחר זמן מה, קיבלו דירה בדימונה, קיבלו כולם אשרה יציאת מרומניה ועלו ביחד לישראל
  .גרים היוםשם מוראל וליא , גוריון-עברו לגור בשכונת בן

במגמה השקעות , תל אביבב "במדרשה למנהל"בשערי ערב , להשתלמות, נשלחתי על ידי הבנק, ותו הזמןבא,        בערך
היחסים ו,  בבורסה לניירות ערך, של הבנק בריכוז הפעולותד והתחלתי לעבו1971 מאי 23ביום , כשסיימתי, בניירות ערך

   ,תשלום הרבית ודיבידנדבת הבנק וובכספ שהחזיקו  ניירות הערך ומעקב אחרירישוםב, עם יתר הבנקים בתחום זה
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  "אופ אל"בו  צבאב  ,באורט םיאפר    
- רשמנו אותו למכללת אורט, אפרים סיים את בית הספר היסודי ולאחר שעבר בהצלחה את מבחני קבלה, בינתיים    

מקצועות החדשים כדי ללמוד את ה, בה אותו להתאמץ ולעבוד יותריחי, מכללה הזו .למגמה אלקטרונית, סינגלובסקי
מחוץ ,  נוספותהמאמץ נוסף ועבורנו דאגזה עבור אפרים היה . גבוההספר ה של בית ניתקפדה תולהסתדר עם המשמע
 השלושביד אליהו נסע מ, אביב-משום שהמכללה הייתה בתל,  שלוחבורהדאגנו לת, כין את שיעוריויש, להשגחתה של בטי

  .שתמש בטרמפיםלה  חייב פעמים היהשלא תמיד היו באים בזמן והרבה, אוטובוסים
 במסגרת המועדון של הפועל ,רגל-רלשחק כדו, עם החברים שלו, אפרים היה הולך, לאחר השיעורים, כמו כל נער       

לא מצא חן בעיני הסידור הזה . לאימונים, מרמת אליהו, לאסוף את הצעירים, עם מכוניתהיה בא  ,המאמן עוזר, ראשון לציון
אתה תראה מה אגיד לו והוא לא יבאו עוד " :יםרוהייתה אמרת לאפ, כל הזמן שלא תיתן לו ללכת, ימתיייתה מאהבטי והיא 

 היה ,אפרים.  לראות אותו משחקה באההיית, רגל-ראבל עם הזמן התרגלה ומאחר שגם היא הייתה אוהבת כדו" לקחת אותך
 החצות והיא הייתה מחכה ילפעמים היה חוזר אחר. הביתהלא הייתה הולכת לישון עד שהוא לא היה חוזר , ה המתמדתתדאג

  ".חזר כברFLORINEL : מרת לי ומיטה ואללו בחלון עד שהוא היה חוזר ואז הייתה נכנסת 
.  סיום הלימודיםרחובות והתחיל להתכונן למבחני-באורט, ב לביתובינתיים אפרים עבר ללמוד יותר קר, ותהשנים עובר     

התחיל להתכונן ,  ומיד אחר כךיא הצבושרותלקראת , יפובללשכת הגיוס , כמו כל נער בגילו,  התייצבאפרים, ותלפני הבחנ
 התחיל אפרים ,במקביל. ההתבגרותה תקופת והתחילנעוריו שעבר אותם בהצלחה ועם זה הסתיימו שנות , למבחני הבגרות

אבל כבר לא , פעם הראשונהב, נהיגההר את מבחן ובעלהצליח , יום לפני הגיוס,  של שיעוריםקטןללמוד נהיגה ולאחר מספר 
 ו הביאשיוןיהראת . השומר-תלב בולהתייצ והיה צריך להתגייס  ולמחרתמאחר, ןהרישיוהיה לו מספיק זמן לגשת לקבל את 

  .מתנה מאפרים, בהזדמנות זו, שהלך לקחת אותו מהמורה לנהיגה ומסר לו, שיניינוק גדעון פו,החבר שלו, לו הביתה
 זהבתחום את המדינה שגם בצבא ימשיך לשרת , שרצוי,  כטכנאי אלקטרוניקה וחשבנו לטובתוואפרים סיים את לימודי    

כרב , שבזמן הגיוס הוא היה משרת במילואים, מהבנק, בני, למטרה זו פניתי לבן דודי. ושהיה לו המשכיות במקצוע שבחר בו
 במקצוע דשאפרים ימשיך לעבו, בני הודיע לנו שקיימת אפשרות, יןלאחר שהתעני .תל השומרבבלשכת הגיוס , סמל גדודי

 ארבעה ,ינו שישרת בצבאידה,  בקבעהיחתום עוד שנ, שלאחר שלושת השנים בשרות חובה, בתנאי, באלקטרוניקה, שלו
  .שנים

שיבוץ הכת הגיוס ולשב, התייצב לבד, 1975 בחודש אוגוסט .,הצליח בני ואפרים חתם לעוד שנה, מה שאנחנו לא הצלחנו    
תמשך שה) ובחיינו(,  ופתח פרק חדש וחשוב בחייו)רצה להוכיח שהוא גבר(, לא הסכים שנלך אתומאחר ו, השומר-תלב

, סיים את שירותו הצבאי  ולאחר ארבעה שניםכחודש ימים, ליד חדרה, 80 במחנה ,כמו כולם, בהתחלה היה . השניםארבע
  .שליד באר שבע, םבבסיס חיל האוויר שבשדה התעופה חצרי

   .  

                                               
                                                                      אפרים בצבא
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העובדה . מטבחב, תפוחי אדמה מקלף, מצאנו אותו באמצע העבודה, 80מחנה לו ינסענו אל, בשבת הראשונה לאחר הגיוס    
, אותה הדאגה והתרגשות הייתה לי גם אז . עד לדמעות,הדאיג וריגש אותנו מאוד, במדי הצבא, ראינו אותו בפעם הראשונהש
, באותו המקום,  שהתגייס , היקר והאהוב,נכדיו בנם, לווינו את אבי, אפרים ובל, יחד עם רבקהכאשר , 2002 באפריל 24ב 

  . השומר-בתל
היה בא משם , חיפהבם לחיל האוויר ונשלח להשתלמות לבית הספר הטכני יצו את אפרשיב, לאחר תקופת האימונים    

בסיס חיל לשיבצו אותו , חיפהבטכני הספר הבבית , השתלמותהארבעת חודשי את כשסיים  . שבועותהשלוש כל הביתה
 םשוב פענים בא הביתה ומישמירות וא, ת משמע,היו תקנונים, כמו בכל בסיס צבאי, כאן. ליד באר שבע, האוויר שבחצרים

, ההתבגרות והאחריותביחד עם , כו אותו ועם הזמן והדרגות שהתחיל לקבליערההמפקדים שלו מאוד .  שבועותה שלושכל
היה בא כל , כשקיבל את הדרגה של רב סמל, שבועיים ואחר כךבהתחיל לבוא הביתה פעם , נרגע, קיבל גם את התבונה

  .שבוע
ט התברר לנו אט לאאחר כך לקח את נעלי הבית ורדיו ועוד ואז ל, מה'ביקש מבטי לתת לו פיג, לכרגי, פעם כשבא הביתה    

  ."לא כל כך נורא, רדיו באוזן ונעלי בית, מות'פיגבובצבא ישנים  שהשד הוא לא כל כך שחור איך שחשבנו"
. א הביתה לעתים יותר קרובותדבר שמשך אותו לבו, עד מאה ועשרים,  לעתידאשתו, בינתיים אפרים הכיר את רבקה    

בדרך  .רבקהל, מול ביתנוממתלבש אזרחי ורץ מהר , היה מתקלח, דבר הראשון שהיה עושה לאחר שהיה נכנס בבית, כשבא
, שאז היה גר אצלנו, הייתה שואלת את אבא שלה, בטי עוד לא הייתה בבית וכשחזרה מהעבודה, שהיה בא, בימי שישי, כלל
, "ריפקה"הלך אצל ? הוא בא ואיפה את רוצה שהיה, כן: "ה הוא נמצא והמחותן שלי היה אומר להבא ואיפכבר ם אפרים א

  ". להאככה הוא היה קור
, אבל מאחר ואנחנו לא היינו באותה דעה, רצה שנקנה לו אופנוע, יום לפני שהתגייס, נהיגהה ןשיוישקיבל את ר, אפרים    

עד שמצאנו ,  ולחפש בעיתוניםןלהתענייהתחלנו . א לו מהראש את האופנועכדי להוצי, החלטנו למהר ולקנות לו מכונית
נסענו ביחד לראות את , כשאפרים בא, ביום שישי הקרוב. מבחינת היכולת הכספית, כנהג חדש ולנו, מכונית מתאימה לו

  .היה לא כבר מכוניתתאני חושב שיותר מרצונו ש, שמצאה חן בעיניו, 850פיאט , שהייתה, המכונית
אפרים חתם על החוזה , 1975 באוקטובר 12ם וות לפני הקנייה ובייהלכנו למכון לבדיקת מכונ, מחירעל הלאחר שסיכמנו     

ראות לבטי הל, שמחים מיהרנו לחזור הביתה .230-792מספר , 850פיאט שלו , המכונית הראשונהאת הראשון בחייו וקנה 
אבל כשהתחלנו לנקות אותה מבפנים והוציאנו את כיסויי המושבים , ותההתחלנו לשטוף ולצחצח א היה שאת המכונית וטבעי

, ראינו שהמושבים לא היו מרופדים ונשארו רק עם הספוגים ואחר כך, קדם כל :הייתה לנו הפתעה כפולה ולו נעימה, לכבסם
, יסויים בצורה כזאתהשמש שרף את הכ. הוציאה גדילים, במקום כיסויים, ממכונת הכביסה, כשבטי הוציאה את הכיסויים

נשארנו מרוצים שלפחות המכונית הייתה בסדר מבחינת  .נקראו והיינו צריכים לקנות כיסויים חדשים, שבסחיטת המכונה
  . והייתה נוסעתתמכאני

 בחזית ביתנו  ברחובשאפרים היה משתמש בה פעם או פעמיים בשבוע וביתר הזמן הייתה עומדת, עכשיו הייתה לנו מכונית    
אבל , למרות שהנהיגה לא משכה אותי אף פעם .תכלת אלינוסמאל המרפסת והיא הייתה מ, י ובטי היינו מביטים אליהואנ

אבל זה , שאצלו למד גם אפרים, לאותו מורה, פניתי לבית הספר לנהיגה, עידודה של בטידחיפה ועכשיו עם המכונית למטה וב
אבל לאחר כעשרים , כמו אפרים, לאחר כמה שיעורים,  נהיגהןישיורלא הצלחתי לקבל את  אנימאחר ו, לא עזר לי בהרבה

  .שיוןיקיבלתי את הר, 1976בחודש יוני , שיעורים וארבעה ניסיונות
,  השנים של שירותו הצבאי ובשעה טובהארבעעברו ,  ובעזרת השםישי ליום שישישיום מ, הזמן רץ ומאירוע לאירוע     

  באופנהההיעוד לא מזל שאז , גם אפרים החליט לצאת לטיול באירופה, רים בגילואפרים השתחרר מהצבא וכמו רוב הצעי
תוכנית הטיול את הכינו הם ,  ויוסף ועם עוד שני חבריםאבנם של לי, בן דודו, ביחד עם אבי. כמו היום, מזרח הרחוקל טיול

אבל עבור הביטוח $, 100תמורת    FORD-CAPRIכאן קנו מכונית . אמסטרדם, מעיר הבירה, וקבעו להתחיל אותו מהולנד
, מאמסטרדם, אירופהאת ות חרשו איצאו לדרך ועם המכונית הז, לאחר שהרכיבו עליה גגון עבור המזוודות .200$שילמו 
, בלונדון .מינכן ודרך צרפת הגיעו ללונדון ומשם חזרו הביתהל, עברו לגרמניהומשם , בחזרה לשוויץ, אמשם לרומ, לפריז

לא ידעו מה לעשות , צליחו לאגור מספר לא קטן של דוחות חניההשולאחר , המוזיאונים והחנויות, קר העירלאחר שסיימו לב
 מכוניתנסעו עם ה ,סירבהוהתאכסנו בלונדון שבו שעבדה במלון , כמתנה לבחורה ישראלית, ניסו לתת אותה. עם המכונית

   .תי משאיותחונה בין ש, במגרש החניה, הלשדה התעופה והשאירו אות
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, לבוא דחוף"שמזמינה אותו , אפרים קיבל מכתב ממנהלת שדה התעופה של לונדון, מאז שחזרו מהטיול, לאחר כשנתיים
 עד שמצאו את בעל הרפולא , האנגלים המסודרים". כירהמשלם את דמי החנייה ולקחת את המכונית ועם לא יוציאו אותה לל

  .עם ההערה לעיל, ת באמסטרדם ושלחו לו את המכתבלמרות שהוא גר בישראל וקנה את המכוני, המכונית
, בין היתר, ת את עתידו ולאחר כמה ניסיונותולבנאיך התחלנו לחשוב , לאחר שאפרים חזר מהטיול והיה כבר אחרי הצבא    

בשם , אופטיקה- שעובדת במפעל לאלקטרול"ז, סמי חימזון, י מילדותבתו של חבר, לדבר עם נטי, רעיון טוב היה,  לבטיאז,
, יש לו המלצות טובותו, מהצבא כטכנאי אלקטרוניקה סיפרה לה שאפרים השתחרר, בטי טלפנה אליה. מרחובות, אופ- אל

התעניינה ולאחר זמן קצר , נחמדהה  NATICA . אולי יש שם מקום עבודה עבורו, יודע אנגלית וביקשה ממנה להתעניין
  .ההמלצות שיש לו כל עם,  שאפרים ילך אליו, לנוהטלפנה והודיעה לנו שדיברה עם מנהל כוח אדם ואמר

יל  באפר8זה קרה ביום . אפרים התייצב לרעיון ולאחר כמה ימים הודיעו לו שיכול לבוא ולהתחיל לעבוד, שכבוביום     
 עבד קשה וגם ,היום היא חברת בת של אלביט,"אופ- אל" אלביט  שנה ואפרים עובד עד היום במפעל 32רו  ומאז עב1980

שיעזור , התקדם יפה ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא,  מאודמעריכים אותו ,ל בשליחות אלביט" בחוהיום ממשיך לעבוד קשה
  .אבי ובל, ביחד עם ילדיהם האהובים, שעזרה לו והייתה כל הזמן לצידו, רבקה ,ואיישתביחד עם , בבריאות טובה, לו
  .לשמוח מהישגי ילדינו, גם הם,  ולא יכוליםו כבר בניינל אינם"ז, לאה ואלי, שבטי והוריה של רבקהרק חבל  
  

לדאוג גם ,  ובביתטיפול באפריםה, בנוסף לעבודות שלה, דבר שהכריח את בטי, מא של בטי חלתהיא, 1974בסוף שנת         
 וריה בהעד להקרבה עצמית וטיפלה, הייתה גם בת נאמנה, בטי בנוסף שהייתה אישה ואם מסורה, כפי שכתבתי. להוריה

 בבית כבר לא יכלה לשרת את תשהייתה הדמות הדומיננטי, המחותנת שלי .פן יוצא מן הכלל והייתה אצלם כמעט כל הזמןובא
  .שהיו גרים ברמת גן, פיקו ופושה, איוסף ולי, יתר הילדיםמגם , כמובןשקיבלה הייתה זקוקה לעזרה צמודה , עצמה

,  התחיל עבור כולנו ובמיוחד בשביל בטיךפז אותה בבית חולים לזמן ממושך וכמצבה החמיר והיו צריכים לאש, עם הזמן    
חוזרת לבית , לטפל באבא שלה ובאפרים, בשעות הצהרים הייתה חוזרת הביתהו, כשנסעה כל יום לבית חולים, מצב חדש

 ,חמתי,וממאמצי הילדים םהרפואייעם כל הטיפולים , לצערנו .כשהייתי נוסע לקחת אתה הביתה, נשארת עד הערבו, חולים
שנקברה בית ,  שנה והייתה הראשונה ממשפחתנו79בגיל  ה"הארד תשל" ט, 1975 פברואר 20נפטרה ביום , מא של בטייא

  .ראשון לציוןב, הקברות גורדון
 ,לצערנו, ארצה, משפחתואת רמן ועשתה מאמצים גדולים להביא אותו וה , בנה הבכוראהבה במיוחד את, חותנת שלימה    

כשאני כותב את השורות , היום. הרמן ומשפחתו הגיעו לישראל לאחר מותה.  והיא נפטרה לפני בואםתהגורל רצה אחר
  .לברכהם ונזיכר,  מבני משפחתנו19, קבורים בבית עלמין זה, לצערנו,  שנה29לאחר , 2004בחודש פברואר , האלה
 לבד בביתו ולבטי היה יותר קל לטפל ריישאכדי שלא ,  אצלנוהמחותן שלי עבר לגור, מא של בטיילאחר פטירתה של א       
סלון ובחדרו ישן בספה על לשון , הוצאנו את אפרים מחדרו, שאבא שלי עבר לגור אצלנוכאז שוב עשינו מה שעשינו . בו

הייתי למרות שאני לא , האחים החליטו למכור את דירת הוריהם, הרמן היה כבר בארץ ובלחצים של יוסף .אבא של בטי
שעות גם , לעבוד קשה, הרמן התחיל .אבל ההחלטה הייתה בידיהם, חשבתי שיותר טוב היה להשכיר אותה, הבאותה דע

הזמין , כל שנדרשהט אותה עם ירלאחר ש, בשכונת יד אליהו, אביב-צליח לקנות דירה בתלהנוספות לא מעט ולאחר כשנתיים 
בית חולים ב ואשפזהרופא שבדק אותו המליץ ל טוב וא שלי הרגיש להמחותן, לאחר כחודשיים .את אבא שלו לגור אצלם

, יום אחד היינו כרגיל אצלו וכשעזבנו.  כל יום שם,עם בטי היינו מבקרים אותויחד , לבדיקות שגרתיות,  אביבלתבילוב כיא
, הידרדר ונפטר בשנתומצבו , פתאוםאבל במשך הלילה ,  שינוי בולט במצבולא הרגשנו שום,  הרגיש טוב, היה בסדר,בערב
קרוב , 84 בגיל מ"ב באב תש" י,1979 פברואר 12נפטר בליל של . ככה איך שהיה כל חייו, בלי להפריע לאף אחד, שקט

, שמח בחלקו, עובד, צנוע, שקט, הוא היה בן אדם טוב. המחותנת שלי, בטי מא שלילאחר פטירתה של א, לארבעה שנים
. שמצטער שלא היו לו יותר ילדים, דבר אחד שהייתי שומע אותו אומר לפעמים. ולא שמעתי אותו מרים את קול, רגוע
  . לברכהוזיכרונ

התנפחה והרופאה שבדק ,  שנעשתה אדומה,ליוסף הייתה לו בעיה עם רגל אחד, קרית שמונהב,  בזמן שהיינו באולפןעוד  
אבל , שרקם היה איזה אאינני יודע  . זמן מהדבר שנמשך.  והמליץ לשכב במיטהPhlebitis" פלביטיס" שיש לו קבע, אותו

-בית חולים תלבאושפז הוא דם במוחו - מצאו קריש, יפהמקבדיקה בהתחיל להתלונן על כאבי ראש חזקים ו, לאחר כמה שנים
  .ליטו לנתחוח ביצעו עוד כמה בדיקות נוספות והרופאים הכאן .השומר

 היו טובות תהבדיקו כל לאחר הניתוחש מכיוון.  אותו בהצלחההסכימו לניתוח ועבר, אין לך ברירה, מאחר שבמצב כזה
התחילו שוב , 1982עברו מאז כמה שנים ובסוף שנת  .בבנק, חזר לעבודתו,  וחופשת מחלהההבראהלאחר תקופת , לשמחתנו

ופאים הר, בדיקות השונות שעברלאחר ה, השומר- בית החולים תלבכמה בעיות בריאותיות ושוב יוסף היה צריך להתאשפז 
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דבר שהדאיג , מקום די מסוכן והכריחו אותו לא לרדת ממיטתו, דם בראות- מצאו קריש,  פעםבשוו, הודיעו לנו שמצבו לא טוב
 embolie" מבוליהאל"גרם והדם נעצר בראות -קרש, הדבר שממנו כולנו פחדנו, קרה לצערנו, לאחר זמן קצר. את כולנו

  . שגרמה לפטירתו של יוסף,גורלי
ם בהיר וכל ופטירתו נפלה עלינו כרעם בי. 56בגיל היה רק יוסף כש ב"בתמוז תשמ"  כ,1982 ביולי 12ביום ן קרה     האסו

אסון שלא , הייתה התמוטטות כללית,  ליאעבור וקיבלו קשה מאוד את מותו, אבי, ובנםאשתו , אלי, המשפחה הייתה בהלם
  .הרמן ופיקו, טיב,  בלי לדבר על אחים שלו.שעד היום לא התנחמה, יתואר
, שקנו אותה לאחר העבודה המאומצת של שניהם, סירבה לגור בדירתם מרמת גן, א אשתולי, לאחר פטירתו של יוסף      

, יד אליהוב" גיל הזהב"בשם , מיועדות לאנשים מבוגרים ובודדים, למבנה מגורים עם דירות קטנות, בשכירות, ועברה לגור
 ובין ,מעריכים אותהשבו מאוד , לבד עם הזיכרונות שלה ומחלקת את זמנה בין מקום עבודתההיא גרה . גרה גם היוםשם היא 
 כשיו חזר התשובהוע !!דדי נושא את שמו של יוסף . דדי וחן, האהובים, אשתו שושנה והנכדים שלהבנם , אבי לאהבתה
 ,עקב התנגדותו של סבא שלו, משפחתיותמסיבות , מאוחר יותר. שמו האמיתי של יוסף היה דוד, לפי תעודת הזהות. והתחתן

  . קראו לו יוסף ותחת שם זה היה ידוע. בחייםעוד  שהיה ,דוד
כאן ברצוני  .יוסף, רק הם מצליחים להוציא אותה ממחשבותיה וגעגועיה לבעלה, עם משפחתה ועם נכדיה,  יחד,אלי       

לא . קרבה עצמית שעוד לא ראינו עד אזהאהבה קנאית ועם ,  יוצאת מן הכללבעופןבזמן מחלתו ,  טפלה ביוסףאלציין שלי
בזמן הניתוח ואחר כך ולא , לא חסכה שום מאמץ להיות כל הזמן לידו .הורידה עין ממנו והייתה מבינה את רצונו ממבט עינו

  .שתהיה בריאה, ימים ולילות, עזבה את בית החולים
הרחוב היה חסום וציבור גדול התבונן למאמצי , "אחד העם" כניסה לרחובלכרגיל הגעתי , בוקר אחד כשהלכתי לעבודה   

פינת רחוב אחוזת בית , 13היה ברחוב אחד העם  ,  בועבדתישבניין הבנק  .לכיבוי השרפה שפרצה בבניין הבנק, מכבי האש
 בקומת  שהיה,הסניף המרכזיאת בה יחרה, ברה דרך תעלות האוורור והתפשטה במהירות ליתר הקומותעש, ופרצה בו שרפה

  .מרכזית של הבנק ומשרדי בנק אפוטיקאיההנהלה ההיו ממוקמים משרדי בהן , קומותליתר הקרקע וגרמה נזקים ה
שם . שחלקם היו מחזיקים בכספות הבנק את רכושם וכולם היו מודאגים, מלקחותינוהיו הרבה , ברחובעמד בציבור ש    

הצליחו לכבות את , רק בשעות אחר הצהרים. ודתם של מכבי האשפגשתי את בני ועוד כמה פקידים ויחד המתנו לסיום עב
לבדוק את מצב , מרתף הבנקלנכנסנו , יחד עם בני, שליוו אותנו,  של מכבי האש,רם ועזרתםוהעשן התפזר ובאשכשהשרפה ו

לקוחות ה, ברחוב, זו למעלההיצאנו עם הבשורה , שם והכספות לא ניזוקולכספות ולאחר שראינו שהלהבות לא הגיעו ה
  .נרגעו

,  ולמרות שהעברית שלי לא הייתה כל כך טובה43בגיל , בגיל יחסית מתקדם בישראל, אני התחלתי את עבודתי בבנק    
בסניפנו , כשעבר לעבוד כמורשה חתימה, שקיבל זכות חתימה לפני, של פיקואת זו  גם וכמ, המנהלים העריכו את עבודתי

עם ,  שמקדמים אותי למורשה חתימהה ליודיעה 106/2280. במכתבה מס, ת הבנקהנהל, 1976 באוקטובר 26יפו וביום ב
הרגשנו גם שינוי בתלוש , משום שנוסף להערכה, קידום זה שימח את כולנו. אביב- זכות חתימה בשם סניפנו הראשי מתל

  .המשכורת
ועוד כמה , השרפה,  הממשלה עקב החלטת1977עם ובשנת - ממניות בנק קופת49% ,החזיק, בנק לאומי לישראל,     אז

ו לשמשנהפך ככה לבעל בנק קופת עם ובהזדמנות זו הוסיפו , לבנק לאומי לישראל,  מהמניות51% מכרו, סיבות בעלי המניות
, מפוזרים בכמה רחובות, בגלל התנאים שבהם עבדנו ".בנק קופת עם לישראל "פך לה, נו השם החדשידהי, "לישראל"גם 

לסניפי בנק , למקום מודרני ומתקדם ולהפוך את כל הסניפים של בנק קופת עם, את הבניין ואת הסניףבנק לאמי החליט לשפץ 
  .מיולא
שובצו בסניף הקרוב של , למעט מורשי החתימה, לשעבר, מרכזי של בנק קופת עםהסניף הכל עובדי , עד סיום השיפוצים    

תוכננה על ידי , העברת חשבונות ניירות ערך .של לקוחותינוהועברו כל החשבונות לשם , 18משדרות רוטשילד , בנק לאומי
להפתעת כך קרה ניהול החשבונות היה שונה ואצלנו , תנואלא התייעצו , , ממחלקת המיכון של בנק לאומי" המומחים"

, ץהלקוחות התחילו להתרוצ .לפלוס או למינוס, הפרשים עצומים, בסניף החדש,  בחשבונותיהם החדשיםמצאוש, הלקוחות
לבקש הסברים ואף אחד מעובדי הסניף החדש לא היו מסוגלים לפתור ולמצוא מאיפה , התחילו ללחוץ, הבהלה הייתה גדולה

  .צצו ההפרשים
כדי לתת להם הסברים ולהוציא את חשבונם , מחפשים אותיכששמעתי שהלקוחות , הייתה הרגשה נעימהזו בשבילי 

שמנהל , קיבלתי טלפון מבנק לאומייום אחד ,  לצעקות יום יומיותו ונהפכו הלקוחות התגברדרישותכש .מהפלונטר האיום
, םעבנק קופת השל לקוחות האמר לי שקיבל המלצות טובות מואז , אצלו, הלכתי. הזמין איתי לשיחה, המנגנון של הבנק

בירור מצב להתעסק ב,  עםת בנק לאמי איפה עברו לקוחות בנק קופשביקשו שיעבירו אותי לעבוד בסניף, לשעבר
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שמחתי . הםהחליטו לשבץ אותי בין מורשי החתימה שלבבנק לאומי ש, בניירות ערך והודיע לי בהזדמנות זו, חשבונותיהם
מצד , אבל אז הופיע מכשול, במקום אחרשובץ  לא,אף מורשה חתימה של בנק קופת עם, מאחר ולפני,  שאמר ליהמכל מיל

רק , כמורשה חתימה, מנות והודיעה שהוא נותן את הסכמתו להעברתי לבנק לאמישרצה לנצל את ההזד, ועד עובדי בנק לאומי
 לקדם פקיד  והסכימו תמורת העברתי התפשרו,סוףלב. שעומדים תור,  מעובדי הבנקםשני, בתנאי שמקדמים למורשה חתימה

  .במקום שנים כפי שדרשו בהתחלה, אחד למורשה חתימה
 התחלתי עבודה שבו, סניף רוטשילדל, בבנק לאומי לישראל, כמורשה חתימתרתי בעו ה1977 בספטמבר 1ביום , ךכ    

 הבד בבד עם עמיד, ללמוד את שיטת העבודה והטפסים של הבנקהייתי צריך קודם כל אבל   לגלות ולתקן את הטעיות,ענקית
  .שוטפותלחץ הלקוחות והעבודות המול 
בחשבונות ניירות הערך בבנק קופת עם , ו עובדי בנק לאומיעביצקדמותם של כל הפעולות של ה והחזרתילביטדבר ראשון     

 העבודה הזאת סיימתי והתאמתי את. עביר אותם לחשבונות החדשיםאחר כך לפתוח ולולקבוע את היתרות האמיתיות ו
 ,ליתר בטחון, אחר כך.  יותר משלושה חדשים ונעזרתי בשתי פקידותכהנמששעבודה זו  ב.לשביית רצונם של הלקוחות

ל ניירות הערך והכ-ם עם סךימתא, רשומות בבנק קופת העםה  הערךל ניירותוהכ-ך סאםעבדתי עוד כחודשיים ובדקתי 
  .בשם שיין, כל הבדיקות האלה עשיתי בנוכחותו של מורשה חתימה של בנק לאומי. שעברו לבנק לאומי

נות ושלחנו אותו להנהלת סקהמו, ביצעתי שבודההעאחר עקב המ רשמנו את בו, של כמה דפים, ח"כתבנו דו, בסוף העבודה    
ההתמדה והעקשנות "ציין במיוחד את , שיין, העתק ממנו יש לי גם היוםש, ח"באותו הדו. הבנק ולאגף הביקורת הפנימית

  ".והודה לי עבור המאמץ שהשקעתי " בפרוטרוט,  לברר כל חשבון וחשבוןןברצונ, שהוכחתי בעבודה ענקית זו
רחוב אחד ב, היפה והגדול,  המודרני, החדשסניףלשדרות רוטשילד וכולם עברו בסגרו את סניף ,  השיפוציםלאחר שסיימו את

  ".אחוזת בית"סניף , שקיבל את השם, העם
בגלל שלושת הניתוחים , כולל חופשות מחלה, לשלושה חדשים, הייתי צריך להפסיק את העבודה, 1978     בסוף שנת 

לאחר שהרופא , צדדי-בשבר דו, פעם הראשונה נותחתי ב. כמעט אחד אחרי השני,"הרופאאסף "בבית חולים , שעברתי
עברתי . י הרדמותתבמקום שני ניתוחים עם ש, תבהרדמה אח, בבד בשני הצדדים-המנתח שכניע אותי לבצע את הניתוח בד

  .ותר איטיתאבל סבלתי מהכאבים שגרמו לי החתכים בשני הצדדים וההחלמה הייתה י, את הניתוח בשלום
, כדי לעבור ניתוח טחורים ומשום שחשבתי שניתוח זה היה יותר מסובך, התאשפזתי שוב בבית חולים, לאחר כארבעים יום

  .מניתוחי השבר, בהרבה, אבל זה היה יותר קל, התכוננתי מבחינת נפשית
כשהתנהגותם של רבקה , Cabg X 3; שלושה מעקפים, לב פתוח,  עברתי ניתוח יותר רציני1998 בדצמבר 28ביום    

את , ני לציין לטובהוברצ.  הייתה יוצאת מהכלל,החברה שלי לחיים,ביחד עם פיפי, האשפוז וההחלמה,  בזמן הניתוח,ואפרים
שליפני הניתוח דאגה שינתח אותי אחד מהרופאים המנתחים הטובים בתחום זה ובזמן , הקרב, התנהגותה המסורה של כלתי

  .הבית וילדיה, בית החולים והזניחה את עבודתהבם אפרים ופיפי הייתה כל הזמן יחד ע, והניתוח ואחרי
כשהיו , לאחר הניתוח, דאגה שאקבל את כל הטיפול הדרוש וברגעים הקריטיים ביותר, בבית חולים, אחרי הניתוח    

-2לבד בשעה , חזרה הביתה לעזור לי ו, כמה שיותר מהרכדי לבוא, רצה מרופא לרופא, מכות חשמליותלטפל בי במוכרחים 
  .יום יום, הייתה לידי כל הזמןשגם פיפי אותו דבר . כשבוע ימים, מכיוון שאפרים נשאר ליד מיטתי יום ולילה,  לפנות בוקר3

מכשיר ; אפרים רץ ויביא לי כל מיני אביזרים כמו , רבקה ואפרים היו באים אלי כל יום וכשהייתי צריך, כשחזרתי הביתה    
כשרבקה ביחד עם פיפי היו מורחים לי ,  את האמבטיות היום יומיותאזניחלא שדאגו . ד" אלסטיים וכםיי וגרבהגורח, שאיפה

 בתקופת ההחלמה והוציאה אותי לטייל בזמן ,בבית,  מאודעזרה ליפיפי . עם משחה תרופתית, בחזה וברגל, את חתכי התפרים
  .ההבראה

ולפי הנהוג בבנק לאומי ' סוג א, קידמה אותי והעניקה לי את הזכות החתימהלאומי הנהלת הבנק , 1980 בנובמבר 2ב     
ניירות , כמו מנהל מחלקות עובר ושב, בהחעם אחריות יותר ר, בסניף פלורנטין, עברתי לסניף אחר של הבנק, במקרים כאלה

  .נהליתכניות חסכון ומ, מטבע חוץ, ערך

  רבקה עם אפרים  חתונת   
 ביום אחד אפרים בא ךהילדים גדלים והזמן רץ וכ, רגשנו שאנחנו שמזדקניםהלא , דות יום יומיותעסוקים עם עבו       

הודעתו מאחר ו". ואהנשות מא אני רוצה להייא" ,בעקיפין וברומנית, בין היתר, הביתה ועם ניסיון להראות רגוע ואמר לבטי
כדי להרוויח , למרות שידענו שרבקה הייתה חברתו. טשקב כמה רגעים ה להגיב והמשיככיצדבטי לא ידעה , בהפתעהבאה לה 

,  ובחורה אומרתאבהינשאמר שרוצה , כשבחור רוצה להתחתן, בדלהבטי אמרה לו שברומנית יש ,  מההודעההתאוששלזמן ו
. אבל בטי הבינה מיד על מה מדובר, בין זכר ונקבה, ברומנית, בלבל את המלים, אפרים בהתרגשותו. שרוצה להיות נשואה
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לעתים קרובות ובטי אהבה את התנהגותה המנומסת , הביתהנו י אלהמאחר ובזמן אחרון הייתה בא, די טוב, את רבקה הכירנו
 רצונובטי על ל סיפר לאחר שאפרים  .ו וכמובן שאפרים אמר שמדובר על רבקהאמ, מה, שאלה עם מי, והשקטה ובכל זאת

ר ונשכ", אפרים ענה בפשטות, ולזה? איפה תגורוו", לה המתבקשתבטי שאלה אותו שא, הרגעים של ההפתעה עברושולאחר 
בודאי ששמחנו שהגענו , יו של אפריםאותי בקשר לכוונותבטי עדכנה ,  19-20  בין השעות, געתי מהעבודההכש    " . דירה

זוג כסתדרו הם יאיך , איך להתכונן ומה צריכים לעשות ובמיוחד בטי התלבטה כל הזמן בשאלה, לזמן הזה והתחלנו לחשוב
קיבלתי את , באותו הזמן,  בערך ?שיבוא גם ילדכ, תשלום שכר דירה ויתר ההוצאות ובמיוחד, עם כלכלתם, נשואים טרי

גרמה לבטי , אבל עכשיו החלטתו של אפרים להתחתן, הפיצויים מגרמניה ותכננו לקניות דירה ולעבור לגור בראשון לציון
יותר טוב שנקנה שם דירה עבור , במקום שאנחנו נעבור לגור בראשון, מצבנו החדשב: " אמרה ליו .ה את תוכניתנותשל

בטי לא רצתה בשום אופן שאפרים יגור ברמת אליהו ולאחר שסיכמנו בינינו על הרעיון על קנית דירה בראשון ". אפרים
  .לאף אחד, בסוד ולא סיפרנו על זהאת הדבר החלטנו לשמור , יםרעבור אפ

, שהיינו רוצים להזמין את הוריה של רבקה, אמרנו לאפרים, הוא רציני, שראינו שהקשר בין אפרים ורבקהכ, עם הזמן     
 למרות שגרו .לארוחת צהרים, נוילהכיר אותם ואולי גם הם רוצים להכיר אותנו ואז הזמנו אותם אל, כנהוג במקרים כאלה

 ונפרדנו כקרובים  לטובההתרשמנו, לינו רושם טובעהשאירו , תידידותי, הייתה פגישה נעימה. רק אז הכירנו זה את זה, מולנו
  .ובהרגשה טובה

לקרוא עיתונים ולחפש דירה בראשון , וכיםולבקר אצל מת, בצנעה ובלי לגלות לאף אחד, התחלנו,  בינתיים אני ובטי     
, מזלגאברחוב , ח ואמבטיהמטב, חדרים שני, נו דירה בת סלוןאמצ, לאחר זמן ממושך והתרוצצויות לא מעטות. לציון
לא הייתה לנו ברירה , לואחרי שסידרנו הכ, ל אפריםששמו על מאחר ורצינו לקנות את הדירה  .נותימכל הבח, תאימה לנושה

או , תםם מצאהא, ם חיפשתםהא,  עם הדירהעמה נשמ, אז בטי שאלה אותו שוב. תמונהלוהיינו צריכים להכניס גם אותו 
אני , בטי הביטה אלי .ענה לנו,ברמת אליהו , רומחפשים לשכ? אז מה תעשו: בטי שאלה, שליליתבתשובתו ה?  משהויתםרא

קנינו לך , על תחפשו עוד: " איך שהיא ידעה לחייך כשהייתה מרוצה, בחיוך לחב,בטי אמרה לו , אליה ואחרי כמה שניות
  ."קניה-דירה בראשון לציון ומחר צריכים ללכת שתחתום על החוזה

. לספר גם לרבקה הבשורה הטובה, מולמ רץ  ומידחיבק אותנו ושמח, התרגש מאוד, שלא ציפה להפתעה כזאת, יםאפר     
רנו את תכשפ, עכשיו .לחיים חדשים ומשותפים, שיוצאים לדרך, עבור שני צעירים, הייתה הקלה רצינית, ית הדירהיקנ

, ליתר הבעיות הקשורות לחתונה, יחד עם ההורים של רבקה, יותר רגועים, יכולנו להתפנות, בעיית הדיור, תהעיקריהבעיה 
רנו בידיהם של אפרים אבחירת התזמורת הש. הדפסת ההזמנות ועוד, התפריט, עת תאריך החתונהיקב,  בחירת האולם:במו

לם האואת כדי לבחור , לאחר אחד  מאולם חתונותה הריצההי, דבר ראשון שהתחלנו לעשות. שבחרו אותה לפי טעמם, ורבקה
בטי , נוהתגייסנו כול, למטרה זו. התחלנו לרוץאז משום שדבר כזה עושים כמה חדשים לפני החתונה , הצדדיםהמקובל לכל 

הזמינו אותנו לראות , אביב- תלב, ידועיםורים של רבקה וחרשנו ביחד את כל האולמות ההה, לאה ואלי, רבקה ואפרים, ואני
לאחר כל ההתרוצצויות האלה ובעזרת  .תקופהאותה  בחתונות שהתקיימו ב מגישיםוולטעום מהתפריטים ומהמאכלים שהי

 22ליום , תאריך החתונהאת אביב וקבענו -בתל, דרך פתח תקווהב" אולמות גילטון"את , בחרנו בהסכמת כולם, השם
  .1980באוקטובר 

                           
   22.10.1980  בחתונתו עם רבקה                                                    
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שהיה הכי , לאחר השלב הזה .לאחר בחירת האולם וקביעת התפריט ותאריך החתונה יכולנו כבר הדפיס את ההזמנות      

התעסקו ,  הכלה של רבקהתות ושמלהם בחירת השמלות של האמע. בחירת הלבוש, כלומר, התחיל השלב הבא, החשוב
מקפיד , כך גם כיוםאפרים היה ו. עם החליפה של אפרים היו לנו כמה בעיות ולא הלך לנו חלק, ופשיתהנשים והייתה להן יד ח

  .החליפה המתאימה לואת עד הסוף בחר , אבל בסבלנות ובעזרת השם, וילו מצא חן בעינ, מאוד וכל מה שמצאנובררני ו
בבית כולנו היינו , ונה ובשעות לפני הנסיעה לאולםהגענו ליום החת, בשעה טובה, ל מסתדרוסוף הכב, עומאחר וכפי שיד    

אני ובטי מוכנים לצאת , מתלבשים ובסוף,  מחדר לחדרנורצאחר , להתגלחרצנו אני ואפרים , אמבטיהלבתור , עסוקים
  .ללכת לקחת את רבקה להצטלם, ממתינים שאפרים יצאה מחדרו, לאולם

במחשבה שכבר , לא יכולתי להתאפק והתחלתי לבכות כמו ילד קטן, הביתברגע שראיתי אותו יוצא מחדרו ועוזב את , אני     
שבטי גידלה ותפחה ( שהגוזל :שאומר, שחכתי שקיים חוק הטבע.  ריקיםיישארובית וחדרו ומיטתו אצלנו בלא יחזור לשון 

זקה ממני ונסה להרגיע הייתה יותר ח, בטי שבליבה הרגישה אותו הדבר. הקןבבוא זמנו עוזב את ) אותו באהבה כל כך גדולה
זלגו דמעות מעיני והרבה פעמים הייתי נמנע , ריקההאה את מיטתו וכל פעם שהייתי עובר ליד חדרו ור, ימתותקופה מס .אותי

דבר שחולמים ומאחלים , ביתוך בונה את אה את ילדורו מאושר שהגעת לזמן הזה האבל עם הזמן מתרגלים ואת, מלהיכנס
  .לעצמם כל ההורים

לאה ואלי וביחד התחלנו לקבל את המוזמנים , פגשנו עם הוריה של רבקהשם , נסענו גם אנחנו לאולם, מהביתאחר צאתו ל    
מזנון , עד לבואם של הזוג הצעיר והתחלת טקס הקידושין עמד לרשותם. בואו לכבד אותנו, כמעט שלוש מאות, שכולם, שלנו

 ו סודרבוש, החופה, באחד. צמודים אחד לשני, התקיימה בשני אולמותהחתונה  .עם מאכלים שונים ומשקאות חריפים וקלים
 הגיעה המכונית עם הזוג הצעיר וכולנו 19בסביבות השעה .  מול בימת החופהםהעם מעבר ביני,  שורות של כיסאות8 או 7

שם ,  החופהולםאנכנסנו ל,  יחדכל אחד עם ההורים שלו וכולנו, לאחר שהצטלמנו, בחדר הקבלה של האולם, המתנו להם
מא שלה ובצד השני בטי ואחריהם יא, בצד אחד עם לאה, רבקה, אולם נכנסנול.  על כיסאותיהם,וחיכו לנכבר מוזמנים ה

 לכיוון הבמה עם החופה, בין הכיסאותשכולנו עברנו במעבר . בצד השני, אבא של רבקה, בצד אחד ואלי, אפרים ואני, ונצעד
מוכן להתחיל את טכס , הרב ישראל לאו חיכה לנו, מתחת לחופה, על הבמה.  כפייםותאהמוזמנים קיבלו אותנו במחיו

כולנו עם , עברנו, בסוף הטכס. הזוג הצעיר והמחותנים היה סביב ,לוהכ, טכסה, האווירה, הטכס היה מרגש מאוד. הקידושין
התיישבנו ליד , ההורים והזוג הצעיר, ים ואנחנוטם התיישבו סביב לשולחנות המסודרים והמקושכול, אולם הסמוךל אורחיםה

 ת הרצון שליעושהיו לשב, לחלק את האוכל והשתייהו,  בין השולחנותעבורמיד המלצרים התחילו ל .שולחן המשפחה
כשהמוזמנים התחילו לעזוב המקום ולאחר , 23.30שנמשכו עד סביבות השעה , תחילו הריקודיםההמוזמנים ואחר כך 

הצליחו , עוד לפני החתונה, שבינתיים, בית שלהםלנסענו מרוצים הביתה והילדים , המלצריםשהתחשבנו עם הנהלת האולם ו
  . עמוק בזיכרוננוחרתושמחה נ והןטקס הנישואי, קבלת הפנים, החתונהכל  .דרושהכל בלשפץ ולצייד 

במיוחד שהם היו , רגלנואבל עם הזמן הת, הוא היה חסר, בבית היה שקט, בהתחלה היה לנו קשה בלי אפרים, תיבכפי שכת    
ל נכנס לשגרה ושמחנו ום והכיהאו שאנחנו היינו נוסעים אל, מולמשגרו , נו ולהורים של רבקהי כל יום אלטבאים כמע
  .משמחתם

-אל"במפעלי , עובד במקום טוב, סיים את שירות צבאי של ארבעה שניםמ, לראות את אפרים, משום שאלוהים עזר לנו   
טיול להחלטנו לצאת ,  והשפעתו של אפריםלחצוב, רצון בביתו ועם ילד בדרך- עשב, רבקהל נשוי , בתפקיד מכובד,"אופ

טיול , בהסכמה כללית, בחרנו,  ,החברים שלנו, לרעיון זה הצטרפו עוד שני זוגות .אירופהל, בפעם הראשונה בחיינו, מאורגן
,  דרך אוסטריהעבר, אהתחיל ברומ, ל שבחרנוהטיו". אירופה טורס" הטיולים תשל חבר,  יום באירופה30מאורגן של 
איך שקורה  .הביתהומשם , ארומחזרה לוMONTE-CARLO , שוויצריהלצרפת ושוב , אנגליה, גרמניה, לשוויצריה

בגדים עבור , דאגנו לקחת אתנואז ,  יום30במיוחד שהיה מדובר ב ,  עצמוהכנות לוקחות יותר זמן מהטיולה, במקרים כאלה
  . שביום הנסיעה לא יחסר דברהוכל היתר כככל מזג אוויר 

שעשינו בפעם הראשונה טיול , במיוחד עבורנו, מעניין, הטיול היה יוצא מן הכלל יפה, לולמרות הכ    הטיול היה מאומץ אך 
ול חוץ מדרך טי,  שלא היינו מצליחים לראות בדרך אחרתיפיםראינו מקומות . יםר לנו זיכרונות בלתי נשכחישהשא, מסוג זה
מארגן טוב וגם ,  בהםהמקומות שביקרנוטובים עם עם ידע והכרות ,  מדריך מנוסהליווה אותנושבו היה לנו המזל ש, מאורגן
,  שרובם הנצחתי בהרבה תמונותיםנשארנו עם זיכרונות יפ, מעניינים וחשובים, תו במקומות יפיםיביקרנו א. ונמרץ

  .שלייכרונות זהשהוא חלק מהיומן הטיול ו,  באלבוםמסודרותה
להרבה , ףי חוזרים ברצון רב ובכ רוצים כי היינו, פחות או יותר מפורט, שכתבתיציין ביומן הטיולשאשביקשה , בטי    

אנשים והרגליהם וביניהן על הלהביט , נוחות ולטייל ברחובות בשקטב, אבל בלי הגבלת הזמן,  בהםמקומות מאלה שביקרנו
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אתנו בטרם עת מאחר ונלקחה מ, לצערנו בטי לא הצליחה להגשים את רצונה. נציה או לוצרןלונדון ו, פריז, הערים כמו רומא
  .רגיובאופן ט

יות חווה  על הרשמים הזיכרונות,שבאו לקבל אותנו, התחלנו לספר לילדים, עוד במכונית, משדה התעופה, בדרך הביתה    
 ת המזוודות ונתנו להם את המתנות שהבאנו להם ובמיוחד פתחנו א, בבית אחרי מנוחה קצרה. על המקומות שראינו וצילמנוו

שלפחות לפי הצבע הכחול של הדברים , ליולדעמד בטי בחרה לקנות עבור התינוק ש שידענו שרבקה הייתה בהריון אז
  .נכדאמור להיות היה , שקנתה לו

 באלבומים ומזמן לזמן ןסידרתי אות, פיתחנו את התמונות,  הזהאדבר על הטיול הנפלעוד המשכנו ל, הרבה זמן אחרי שחזרנו
נשארנו עם הסיפורים , ל הכנס בשגרהוהכ,  לאט.רנו ואיפה היינו רוצים לבקר שובביטים בהם ונזכרים במקומות שביק  היינו

עם , הפגישות בסוף השבוע, המשפחה, העבודה, לדברים יום יומיים, והזיכרונות וגם אלא לעתים רחוקות ופינו את מקומם
  .החברים

בינתיים רבקה . זההשרבקה הייתה צריכה ללדת וכולנו היינו טרודים באירוע ,  נשארו כחודשים עד לתאריך המשוער  
מא של רבקה ובטי התחילו לדאוג לרהוט וליתר המוצרים יא,  לאהוהסבות ת/תחילו לסדר את חדרו של התינוקהואפרים 

, Disneyכמעט כל הדמויות מהסרטים המצוירים של , ירות החדרבאחד מהק, בהצלחה רבה, אפרים צייר. ותציוד לתינוקהו
 .דאק ועוד-דונלד, פלוטו, פינוקיו, כמו מיקי מאוס

בבית חולים קפלן ,  עם רבקהאקיבלנו טלפון מאפרים והודיע לנו שהוא נמצ, 1983 בספטמבר 23הכל היה מוכן וביום     
 הודיעה לי על זה ואמרה שהיא לא מחכה יאה  את הטלפן ומידקיבלה כשבטי, אני הייתי בעבודה. במחלקת יולדות, מרחובות

אבא של רבקה היה אז מאושפז , אלי. בני, מא של רבקה ואחיהיא, כבר לאהשם היו , כשהגעתי. לי ונוסעת לבית החולים
  .תקף לבהלאחר , בבית חולים אסף הרופא

יצא והודיע לנו , שבזמן הלידה היה כל הזמן על יד רבקה, עד שבסוף אפרים, רוח ונרגשים- בקוצר, חיכינו כולם בחוץ    
ב ובמזל ט, בירכנו אותם,  אותנושמחדבר ש, ל בסדר ורבקה והתינוק מרגישים טובוהכש, זכר-בשעה טובה בן, שרבקה ילדה

  . כסביםעזבנו את בית החולים וחזרנו הביתה, ובריאות ואחרי כשעתים
הרופאים החליטו , הצהבת לא נסוגהשאבל מכיוון , מבית החולים הבטוב ושחרררבקה הרגישה , שלוש-לאחר יומיים       

עם , מנורותקרני תחת , כל הזמן, כנהוג מקרים כאלה והחזיקו אותו שבוע או עשרה ימים, כחולים-פל בו בקרני אולטרהטל
הכל , שכתבתיכפי   היפה,תההצהבת עברה ולאחר זמן קצר שיחררו את התינוק הבי .כדי לא לפגוע בעיניו, משקפים שחורים

מבית החולים וככה , אבא של רבקה, באותו היום שחררו גם את אלי. היה מוכן לקבלו וכדי שירגיש כמה שיותר טוב
שהיה בראש תשומת , תינוקל בבית היה מתרחש סביב לוהכ, כפי שקורה במקרים כאלה, מרגע זה. להושהשמחה הייתה כפ
  .לנוהלב של הוריו וש

שמו של אבא את אבל רבקה ואפרים יחליטו לשלב גם , אריה- ליון, בטי רצתה לתת לו את שמו של אבא שלה, םבקשר לש   
  .בנימין-אריה, ינוידה" אבי"מבנימין ויצא ' מאריה ואות ב' לפי כך לקחו את אות א. בנימין-בויום, שלי

                       
   חדשים6 עם בטי ואבי בגיל                                              
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מרחוב " בית המהנדס"ברית מילה והילדים בחרו את אולם הקיים את טכס לאיפה ובמגביל התחלנו להתעניין מתי       
השתתפו קרובי , הטכס התקיים באווירה נעימה. מצווה של אפריםה התקיימה חגיגת בר שבואותו אולם , אביב-בתל, דיזנגוף
למרות שהייתי פעם במעמד , דבר שריגש אותי מאוד, החברים והשכנים ולי היה הכבוד להיות הסנדק, משני הצדדים, משפחה

ברומניה לא היה נהוג להחזיק , אבל שם,  שאני ובטי נהיה הסנדקיםורצומלבי ז אוראל א, בברית של חיים, 1949בשנת , זה
בתפקיד שתמיד ראיתי אותו כמיועד לאנשים , יהפעם החזקתי בידי את אב. בזמן שהמוהל עשה את מלאכתו, את התינוק
  .זקנים, כתובלשלא , מבוגרים

, בטי שהייתה סבתא בפעם הראשונה בחייה, תההתעניינו כל יום אצלם ואבי היה במרכז נובקר, ורים של רבקההאנחנו וה    
. ת לוא איך שהיא הייתה קור,שור" אבי היה עבורה אבי .סיפרה עליו, בעבודה ובחברה, התגאה מאוד עם נכדה ובכל מקום

שאין , שור"אבי: " ועברית ואומרתשדייהיא הייתה פונה עליו באיזה שילוב של י, שבא מעומק ליבה, כביטוי לאהבתה
  .לה ילד יפה של סבתא'אבי, כלאמור"  של סבתאעלאאינג

                    

                                                        
                                                              בטי עם אבי בגיל שנה וחצי    

מאוחר הייתי אוהב  במקום סבא" באבא"היה קורה לי ,  כמה מיליםהגידאולי קצת יותר והתחיל ל,כשאבי היה בגיל שנה 
ונלקחה " אתבס "שמועה מפיו המילה ה לתלא זכהגורל האכזר רצה שבטי .  .במקום סבא זיגו" סגוגו" לי אקור, לשמוע אותו

  .אבל על זה אכתוב יותר למטה. ל" ז61 בת   רק הייתה, מבינינו בגיל יחסית צעיר
 הוא היה אז רק בגיל שנתיים יכרונם לברכהז,  שלו עזבו אותנוותכשהסבת, אבי היה קטן מדינכדי ש, אני מצטער מכל לבי

רבקה , אני והילדים שלנו, מצטערים,כולנוכמובן ש .מכירים אותן רק מהתמונותהם ה ותן ובל עוד לא נולדווחצי ולא זוכר א
גדלים ומתפתחים וילדיהם מתקדמים ומתבססים , לא זכו לרואת את נכדיהם, לאה ואלי, וההורים של רבקה, שבטי, ואפרים

  .בעבודתם ובחברה
משקורה , לא היה שונה בהרבה,  הביטחוני בישראלמצבה ו6אפרים היה בגיל , 1963 במרץ 19 -ב, כשעלינו ארצה      
 שנה ושלום עם 40עברו מאז  . הערביםבינינו ובין כבר שלום יהיהו, ל"יצטרך לשרת בצהלא ד שהוא וע, אז חשבתי, היום

שמתפוצצים , הם מתבצעים על ידי מתאבדים, הפיגועים של הערבים לבשו צורה אחרת, חמירההמצב , ההפך, הערבים אין
  .ל"ת של צהו כמובן תגובות הנמרצותזה באלשגורמים לנו הרבה אבדות ו, בבתי קפה ובמסעדות, ובוסיםבאוט

טובים ושמחים ושמחים פחות שקרו בארצנו הקטנה ומוקפת אויבים ואבי נכדי הגיע לגיל   עם האירועים,    השנים עוברות
, 1996 באוקטובר 17ביום ,  טכס בר מצווהו לנוארגושרים א מ, היקרהותאחו, כמובן גם בלו, בקה ואפריםר. המצוות
 שבאו במיוחד,  וקרובי משפחה של רבקה מתורכיהיםלל האחוכ, משפחתנוקרובי בהשתתפות כל , רמת גןב" מנהטן" באולמי 
  .התנהלה באווירה חגיגיתהבר מצווה   .  וחברים מעבודההידידים, לאירועה
, רמת אליהוב "מעוז ציון "בבית הכנסת התקיים טקס עליה לתורה ז" תשנןבחשוו'  ו1996 באוקטובר 19 ב , בשבת

  .בהשתתפות המשפחות
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סיים , סיים את לימודיו בבית ספר אורט, בינתיים אפרים סיים את לימודיו בבית הספר היסודי:    לסיכום תקופה ברצוני לציין
,  בדאגה בלבתיהיו בריאים ואני חשביש, ם מוצלחייש להם שני ילדים, התחתן עם רבקה, ל"גם ארבעת השנים ששירת בצה

ועד חמש שנים אחרי הצבע לשלוש שנים , חיל היםקרבי ב, התגייס לצבא, 2002 באפריל 24שביום , בנם ונכדי היקר, לאבי
  .יותר מאי פעם, והשלום עם הערבים רחוק

,  הייתי משחק ולוקח אותו על כתפי,שלא מזמן, לה הילד"שאבי,  למחשבהתיהתרגלא  ל  מאז כבר שנים מהר למרות שעברו  
 ,Radio:וסיים תואר ראשון ב.לימודיםימשיך ב .היה בריא ואלוהים ישמור עליוי שבשירות קרבי,ל" בצהשירת ,התבגר

TV/Film, Business at Texas Christian University  ,  
  
  

  בטי של םהייסורי   
  

, של רדיפת היהודים, בזמנים קשים, לטוב ולרע, מאוחדים, ביחד- םייתקופת של ח,  שנה45 , עם אשתי בטי נשואיתי היי    
. כפי שכתבתי בדפים הקודמים ובזמנים יותר טובים כשהיינו שמחים בחלקנו, כשבטי הייתה לצדי ועזרה לי ביחד עם חמתי

י טובה ואני חושב כ ההבטיח לנו חיים מכובדים והשתדלנו כל הזמן לחנך את אפרים בצורהלכדי , כל אחד בתחומו, עבדנו יחד
  .שהצלחנו בכיוון זה

זריקות או , אף פעם לא לקחה תרופות. פעם- הייתה חולה אישבכל השנים האלה בטי הייתה בבריאות טובה ואינני זוכר     
הייתה הולכת עם הראש גלוי , בכפור, י קשהכברומניה בחורף ה. טיפולים למיניהם ולא התלוננה אפילו על כאבי ראש

  .תעמנוזלת או חולה בשפ, לא הייתה מצוננת. דקים, גרבי משיולובשה ב
התאווה , לבלות ובמיוחד לרקוד, אהבה לצחוק. בותמיד עם מצב רוח ט, שמחה, נמרצת, בטי הייתה כל הזמן אישה בריאה    
,  אותי וכמו תמידבטי הייתה זו שניסתה להרגיע, ד"קיבה וכ, גרון, בי ראשאהייתי מתלונן על כ, "היפוכונדר"כשאני . שלה

  .הייתה לידי
שבדקה ,  נשיםתלרופא,  עם פושההשהתייעצלאחר , הלכה, כשבגלל דימום, 1975בסוף שנת , ככה היה עד יום אחד     
לא "זה ככדי להוציא אותה והדגישה שדבר ,  על השחלה השמאלית והמליצה ללכת לניתוחציסטהאמרה שיש לה  ו, אותה

  ".צריכים להזניח
. במיוחד בעניינים אישיים ולא סיפרה לי אף פעם על הבעיה הגניקולוגית שלה, הייתה ביישנית, סגור- היה אופי טהורלבטי    

, רת הרופאה הזו והלכנו להתייעץ עם עוד רופא נשיםעשהלא התבססנו רק על , ע לי על הסיפור הזהיאבל עכשיו כשהוד
במצב שכזה ולאחר שתי ההמלצות  .הציסטהלכת מיד לניתוח ולכרות גם כן לא להזניח ול,  היה באותה דעה והמליץצערנושל

ניתחו אותה אחרי כמה ימים  ,פתח תקווהב, אשפזתי את בטי בבית החולים השרוןו  נסענו,עם הפניית הרופאה, הדומות
חררו אותה י ש,אחרי כשמונה ימים היו שליליות ומחתנולש הבדיקותאות תוצבטי הרגישה טוב וחיכינו בקוצר רוח ל, בהצלחה
  .הביתה

ל חזר לקדמותו ותחילה לעבוד והכה, תאושש מהרה , אישה פעילה,מלאת מרץ, בנויה היטב, כפי שכתבתי, הייתה, בטי    
כמעט , של חיים רגילים, עברו כארבע שנים וככה ל"צהבששירת אז ,  העיקרית שלה היה אפריםדאגהה, וכרגיל כמו תמיד

נתנה , שאחרי שבדקה אותה, הלכה לרופאה שלהבטי , שוב בגלל דימומיםכש, 1979ש מאי חודעד , שחכנו מהניתוח הקודם
צריכה להתאשפז בטי אמרה לנו שהלכנו שוב אצל הרופאה ש, התוצאותנו את קבלכש .פותסלה לעשות עוד כמה בדיקות נו

  .מיד
, אשפזתי את בטי, 1979 יוני 21וביום עשינו מה שהרופאה אמרה , אין לך הרבה על מה לחשוב, עם המלצה דחופה כזו      

הבחנה  את הקבעו, לאחר בדיקות נוספות, כאן . Stoleruר"ד, עבדה הרופאה שלהשם , הפעם בבית חולים קפלן מרחובות
מצאו על , שבטי עברה תחת הרדמה כללית, בניתוח. והחליטו לנתח אותה" ימניתה על השחלה ציסטה Rtחשד ל : "של

 את שלחו, נהוג במקרים כאלהכמ וליתר בטחון כרתו אותה יחד עם השחלה ו" ס7-6בגודל של  ציסטה, השחלה הימנית
ים אצלה כל רבטי הרגישה טוב וכמובן אנחנו היינו מבק, עבר בצורה טובה, הניתוח בעצמו    .לבדיקה לירושליםהממצאים 

ך מיד לחדר הרופאים מכיוון שהגיעה התשובה תל: "בטי אמרה לי , כשבאתי לבית חולים ונכנסתי לחדרה, מיםיאחד מהב. יום
בלי רמזים , אמרו לי ישר, לשאלתי, רופא ואחותשם מצאתי , רצתי בקוצר רוח לחדר הרופאים" . של הבדיקה והיא לא תקינה

  "!!!הכיסתה הייתה מסוג סרטניתו"שקיבלו את תוצאות הבדיקה , את הבשורה האיומה, קוביםיוע

 63



מחשיך , טטל מתמווהרגשתי שהכ, רו לי את הידיעה הגרועה והאיומה ביותרששבהם בי, לההא, כששמעתי את הדברים    
עודדו אותי , רגעההנתנו לי כדור , הרופא והאחות תפסו והשכיבו אותי על המיטה שהייתה בחדר. ומאבד את שיווי המשקל

השתדלתי להחזיק , בל ממה ששמעתימבול, יצאתי מהחדר".כדי שיכול לעזור ולטפל באשתך, תשתדל להיות חזק"ואמרו לי 
סה יתפ, עיניה-בטי עם טביעת, חדרהלכשנכנסתי . התרגשותיבכדי שבטי לא תרגיש , את עצמי כמה שיותר יציב ורגוע

, אבל הייתה חזקה. בינה מיד שהבדיקה לא הייתה טובההי כל הזמן בעיני ולהביטה ,  בהרבה הזדמנויות עצמהשהוכיחה את
בגבול "ל בסדר והבדיקה היא ושהכ, "רגוע"כביכול , אז אמרתי לה, התוצאה    לה אותי מה אשבכל  זאת כמו תמיד ו

  .!!!"העליון
מדוע אתה : " לי באוזנייםותצלצלמאמרה לי את המילים שעד היום , עם העיניים היפות שלה, בטי שהמשיכה להביט בעיני    

בניסיון לגלות אצלי איזה רגע של חולשה והמשכה , ניוהמשיכה להסתכל בעי" מה שאתה אומר זה לו האמת ?משקר לי
אבל המצב היה , אינני זוכר מה עניתי לה" ?רואז מדוע אתה כל כך חו, כפי שאתה אומר לי, ל בסדרועם הכ: "לשאול אותי

כדי , קלהיות חז" ,  המילים של האחותאוזניסעתי הביתה מבולבל וכל הזמן צלצלו בננשארתי בבית חולים עד הערב ו .עצוב
על " בטי דאגה להדריך אותי איך להתנהג כלפי אפרים ואמרה לי , לפני שעזבתי את בית החולים". וכל לעזור ולטפל בטי תש

  ". את תוצאת הבדיקה )לאפרים בנינן (לאתספר לפלורינ
שם , אונקולוגיתה מחלקתל, אביב-תלב, "הדסה"למחרת היום נסענו לבית חולים , מבית החוליםאת בטי לאחר ששחררו        
  .דסאונ- לה בדיקות דם ואולטרהתעשוהיינו נוסעים ל, עם זריקות וכל שלושה חדשים, התחילה לקבל את הטיפולהיא 
למרות , או להזכיר את שמה, ל המחלהעח בינינו חבלי לשואבל ,  כל הזמן מעל ראשנופהרח" החרב של דמוקלס", מאז    

כל , נתן תוצאות טובות, כפי שכינו אותו הרופאים, טחוןל- הטיפול .הבדיקות שבטי עברהשהיינו הולכים ביחד לכל הטיפולים ו
ל בסדר ו שהכ,כל הזמן, שהיו אומרים לבטי, מצד הרופאים שבדקו אותה, הבדיקות היו שליליות ומלוות על ידי דברי עידוד

  . תקוות חדשות והחזירו לנו את הצבע בפניםנתנו לנו, צד הרופאיםמהתוצאות השליליות ודברי עידוד . והיא בריאה לחלוטין
לא סיפרנו , ועל הבדיקות התקופתיות" הדסה"בית חולים בעל הטיפולים , "קפלן"מבית חולים , תוצאות הניתוח      על 
לפי רצונה של , חברים או לשכנים, היה מודאג וכמובן שלא סיפרנו לקרוביםי מכיוון שבטי לא רצתה ש, שום דברלאפרים

הייתה , במקרים כאלה, לב בלתי רגיל- תקופה שבטי הוכיחה אומץ, בתקופה זו שמרנו לעצמנו את כל הסיפור הטרגי הזה .בטי
בכל מקום ובכל הנסיבות התנהגה בצורה טבעית . חזקה ולא נכנעה למחשבותיה השחורות והפקפוקים שליוו אותה כל הזמן

, דבר שדומה לקבלת מחלתה, איזה השלמה עם מצבה, מתי לב אצלהאבל כל הזמן ובכל מקום ש, ל בסדרוכאילו הכ, וחופשית
  .כדבר גורלי וזה הוא זה

, כרגיל, התחילה לעבוד,  שבטי הרגישה טוב ותוצאות הבדיקות התקופתיות היו טובותכיוון לשגרה ומנו נכנס,לאט, לאט  
שעזר לנו עד , התקווה שהקדוש ברוך הואעם אבל לשנינו נשארה הדאגה המתמדת בלבנו וגם , החיים התנהלו בצורה הרגילה

  .יעזור לנו גם בהמשך, עכשיו
, הצגות, גם על טיולים, נושאים ובין היתרהחים על כל חשומהיינו , הפגישות עם החברים בסוף השבוע המשיכו כרגיל    

תמיד הייתי אומר . ד"כ עשינו ואנחנו, אנחנו בילינו, אנחנו ראיינו, אנחנו היינו:  הייתה אומרת,תמידכמו ובטי . ד"סרטים וכ
 .יה זקניםהכשנ, היה לנו זמן להישאר בביתיושר ושכשאנחנו עוד בכעכשיו , לצאת מהבית, שצריכים להמשיך ללכת, לה

איך שהייתה , עם מצב רוח טוב, שמחה בחלקה, צוחקת, ונשארה בזיכרוננו צעירה" זקנה"לצערנו בטי לא הצליחה להיות 
  .תמיד

ראשה על , לפעמים בטי הייתה נרדמת, שהיינו יושבים ביחד על ספה וצופים בתוכניות הטלוויזיה, בערבים, הרבה פעמים    
, ל גם אופטימיותבאז הייתי מתבונן עליה באריכות ובראש שלי היו עוברים כל מיני מחשבות פסימיסטיות א, הכתף שלי

תתגבר ותנצח את המחלה , עם כוח הרצון שלה, ההחסון שלמבנה עם ,  והייתי בטוח שבטיי שלהבריאותהבקשר למצב 
  .האיומה הזו

  הסוף התחלת
  

תקופה שחווינו ביחד אירועים , לטוב או לרע ועברו שש שנים מהניתוח אחרון, החיים ממשיכים, כפי שכולנו יודעים    
  .שנחרתו עמוק בלבנו, ביםו עצם משמחים וחלקםחלק, חשובים במשפחותינו

  :האירועים המשמחים היו
  

  .1980בשנת , בראשון לציון, ברחוב המזלג, שקנינו את דירתו של אפרים
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  .1980 באוקטובר 22ב , חתונתו של אפרים עם רבקה
  .'מורשה חתימה סוג א, כשהעניקו לי את התואר,  קיבלתי את הקידום בבנק1982 במאי 1ב 
  . בתם של פלי והרמן, במרץ התחתנה סנדרה11ב 
  .אבי, בנם היקר ונכדנו האהוב, לרבקה ואפרים נולד 1983 בספטמבר 23ב 
  .בתם של פושה ופיקו, מצווה של מיכל-חגגנו את בת, 1985 במרץ 16ב 
  

   :ואלה הם  ,אירו פצעים עמוקים ובלתי נשכחיםהשש, אבל משפחותינו עברו גם אירועים מעצבים וקשים
  

  .מא שלהינפטרה א 1981אשתי של יוסף ובדצמבר ,  נפטר אבא של ליא1980בחודש דצמבר 
  .אחיה של בטי ובעלה של ליא, 56בגיל ,  נפטר יוסף1982 ביולי 12ב 

  .לאחר מחלה קשה, מא של רבקהיא,  נפטרה לאה1984בחודש נובמבר 
  .זיכרונם לברכה 

  
עה שיד, רוחה של בטי-ופן שלילי על הלךאע בי ומשפחתה והשפההייתה מכה רצינית עבוראימה של רבקה , מותה של לאה    

, אחיה יוסף, מאחר וההורים של בטי .באומץ לב ראוי לשבח, אבל עברה את המשבר, ימת גם עליהימא, שמחלה האיומה זו
לנקות , עם פרחיםלבית עלמין , לעתים קרובותעלים היינו , מראשון לציון" גורדון"קבורים בבית עלמין , ו'אבא שלי ואחי יוז

מניחה את ראשה עליה אימה , יינו שם ראיתי את בטי אוחזת בידיה את המצבהפעם כשה. את המצבות ולהדליק נרות נשמה
   ".מא על תשכחי אותייא" , כלומר, "טפערגסמכניש, אממ" בידיש :אמרה, חנוק ובבכי שידייוב

 כאילו, שיש לה תחושה,  לנוספר בטי התחילה ל1985התחלת שנת בעברו שש שנים מהניתוח האחרון ו,  שכתבתי כפי    
  .זהה נתנו חשיבות יתר לדבר אאבל ל, הו עומד לה בקיבהשמש

אמרה , שבלי בדיקה מעמיקה, נכט. ר" ד,הלכה אצל רופאה המשפחה שלנו, עם הזמן הרגשה זו התמדה ולאחר הפצרות רבות
  .שכמובן לא עזר במאומה, Maalox בשם ,ייהורשם לה תרופה לשת!! לה שיתכן שמדובר בקלקול קיבה

היה לה מצב רוח , בטי הרגישה טובהשתתפנו ו, ביתם של פושה ופיקו, חגגנו את בת מצווה של מיכל, 1985בחודש מרץ     
שרק לאחר , לעצמותאר אף אחד לא , השמינה קצת, למנו אזיתמונות שצבם אנחנו מביטים היום ארקדנו כל הזמן ו, טוב

  .בטי כבר לא תהיה בינינו, שישה חודשים
אבל עם הזמן בטי הייתה מרגישה , עם החברים שלנו, כל ערבי שבת ומוצאי שבת, המשכנו להיפגש, החיים התנהלו כרגיל    

  .לפתןבקושי אכלה כפית , היינו פעם אצל חברים ולא הצליחה לאכול כלום. ה לבלוע את האוכלתיותר רע והתקש
ל כועבודה ולמרות שלא הצליחה לאהשלה מחברה של בן  ,ברית מילהה טכס ם התקיישבה במסעדה נופעם אחרונה היי       ב

לא , ה תמידתריקוד שהייתה התאוו לע.  הייתה הפעם האחרונה שרקדנוזו. הסכימה בכל זאת שנרקוד, כלום והרגישה לא טוב
עצר ,  מהמוזמניםדכשחזרנו מרחבת הריקודים ואח, המיהייתה מקסאז  .אהבה לרקוד הרבה, היא אהבה ריקודי סלון. ותרה

, שחכה מכל הצרות שלה וסיפרה לי את זה צוחקת,  מאודעדימח אותה ששדבר . רוקדת יפה מאודהיא ש, אותה ואמרה לה
  .הייתה מאוד שבעת רצונה ומוקסמת מהמחמאה שקיבלה.  ככהמזמן לא ראיתי אותה

, ר בולעתשהייתה כבהמעט לא הייתה מסוגלת לבלוע וגם , לא הצליחה לאכול דבר, ההידרדרה  שלבריאותהבזמן אחרון     
עם ידיה על אזור , תמונה שבטי קמה מהשולחןהאה מול עיני את ואני ר, כותב את השורות אלהאני כש, עכשיו. הייתה מקיאה

  .הקיבה ורצה לשירותים לקיא
הלוי  רבקה טלפנה לרופא אתבכל ז, יעבור להזה דבר זה הדאיג אותנו מאוד ולמרות שבטי לא הסכימה ואמרה לנו ש    

מה מדובר בוהסבירה לו על " אסף הרופא"בבית חולים , אז היה רופא במחלקת הכירורגית, ום הוא פרופסורהי, אריאל
נסענו יחד לבית ש 1985 במאי 17זה קרה ביום  .ישר למחלקת הכירורגית, א אותה מידילהב,  אז הוא אמר לה.והתופעות

זה     ב.דרך חדר המיון, כל התהליךאת י לעבור בל, מיד השפזהתא הקיבדלאחר ההלוי . ר"דשל , ישר למחלקה, חולים
כזבה אשנגמרה ב, התרגשויות, תקופה מלאת תקוות,  של חיינו המשותפיםה שנ45כל ה מ, תהתחילה התקופה הכי קשה וטרגי

כל היתר בני משפחותינו שהיו על ורבקה ואפרים , ה עמוק בזיכרוני ובזיכרון ילדנות שנשארה חרותקופה. גדולה וכואבת
אני     .כמעט כל יום, שבאו לבית חולים, אבא של רבקה ושלמה בן דודה, אלי, ליא ואבי, הרמן ופלי, פיקו, פושה: כמו, דנוי

  .זיכרונם לברכה, כבר לא נמצאים היום בינינו, מעומק לבי לכולם ומצטער מאוד שחלק מהם, מודה בדרך זו
שכבה במיטה כעשרה , במצב זה, לנקות הקיבה,  וצינור ניקוז דרך האףחיברו לה עירוי עם חומר מזין, מיד אחרי האשפוז      
בדיקות שהיינו תולים בהם , סאונד-האולטר, םגסטרו סקופי, צילומים, זמן שלא אכלה כלום ועברה כל מיני בדיקות, ימים
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יתה שמחה כשרבקה ואפרים היינו מפגינים אופטימיות והי, כלפי בטי. ואשיםמיאבל אחרי כל בדיקה היינו יותר , הרבה תקוות
  ."תפתא"שהיה קורא לה דרך החלון , שור"את אבי, האהוב עד מאוד, את הנכדהלפעמים גם היו מבאים לה 

כל הזמן ידעו שמדובר בגידול בקיבה ולצערנו גם אנחנו ידענו וחשבנו , הרופאים ידעו מה מצבה, לפי הבדיקות האלה
ם פנים ובש,  טעותו זאתבכל ז, שאולי וקיווינ, לא אבדנו התקווה, לוולמרות הכאבל לא דיברנו על זה , לאפשרות האיומה זו

כשהיינו הולכים יחד למחלקת , 1979עוד משנת , מהוידענו על קי, אני ובטי .ואופן לא רצינו לאמין בקיומה של המחלה
מכיוון , לא הזכרנו את שמהאף פעם לא דיברנו על מחלתה ו,  שכתבתי כברכפיאבל , "הדסה"בית חולים ב, תהאונקולוגי

 ן הבדיקות הכלש, שהיא לחלוטין בריאה, אמרו לה לשמחתנו, 1985בחודש אפריל , "קפלן"שבביקור אחרון בבית חולים 
  .שליליות

עם יש סיכוים להצליח או לא ועם , עם לנתח אותה או לא, הרופאים התלבטו, עכשיו המחלה הופיעה בקיבה ולפי דעתי   
בין דברים מנוגדים ובסוף נפלה ההחלטה ולפי דבריו מתלבטים חשבתי אז שהרופאים ??? ומת התוצאותע לכדאי לנתח אותה

, אבל אנחנו, שפט זה לא נבא דברים טובים מהמ".כדי שתוכל לאכול, י לנסות לעשות משהואכד: "שאמר לנו, הלווי. ר"של ד
  . בשלוםנו בניתוח זה וקווינו שבטי תעבור גם את זהקשרנו תקוותי, ל כדי להציל את בטיוברצוננו להצליח ולעשות הכ

 הלכתי ,"גורדון" ובאותו היום יצאתי מוקדם מהבית ונסעתי לבית העלמין 1985 במאי 28תאריך הניתוח נקבע ליום        
 להתפלל לקדוש, אמרתי קדיש וביקשתי מכולם, הדלקתי נרות נשמה,  הקבורים שם,קרובי משפחה, לכל קבר של יקירנו

לפני שייקחו , חוליםהבית להתעכבתי בבית הקברות ופחדתי שלא אגיע בזמן ו אחרמ. אישהניתוח יצליח ובטי תבר, ברוך הוא
לא רחוק משער בית , אסף הרופאשליד בית החולים  ,"צריפין " הבסיס הצבאי שלהלכתי לשער, את בטי לחדר הניתוח

החיילת , מה מדוברב לאחר שהסברתי , לאפשר לי לעבור,יתה בשעראת החיילת שהי, עם דמעות בעיניי, ביקשתיו, הקברות
  .לקצר את הדרך ולהגיע בזמן לבית החולים, סיסבגילתה הבנה ובניגוד להוראות נתנה לי לעבור דרך חצר ה, הסכימה

תוח ר שליד חדר הנידהיו נוכחים בח, בזמן שכל האלה שציינתי אותם למעלה, משך כארבע או חמש שעותנהניתוח     
וסיף האלינו ואמר שהניתוח התנהל בסדר ו הלווי מחדר הניתוח ובא. ר"בסוף יצאה ד עד ש,והמתינו נרגשים לתוצאת הניתוח

נישקתי לו את , אני ברגע של הקלה ותקווה ".כדי שבטי תוכל לאכול, ל שהיה אפשר לעשותועשה הכ, הוא באופן אישי"ש
נתנו לי צל של ספקנות והשאירו לי , םבאוזניילא צלצלו לי טוב "  לעשותל שהיה אפשרושעשה הכ "ואבל המילים של, היד

  .שהדאיג אותי כל הזמן, אותו סימן שאלה
לאחר כשבוע או עשרה , חדר במחלקהלירו אותה בבחדר התאוששות ואחר כך הע, בטי נשארה עוד יום, אחרי הניתוח    
אמרה , שידעה את כושרה, אבל בטי, עשרה ימים-לשבוע,  הבראהשניסע לביתהמליץ , ר הלווי" ד.שחררו אותה הביתה, ימים

  .היא לא תוכל לנסוע, לו שבמצבה
 ועל סיכוייה להבריא והוא נתן לי  לניתוחשאלתי אותו כמה דברים הקשורים, בשיחה עם הרופא, לפני שנסענו הביתה

, עם בזמן הניתוח, תוך סקרנותמ, י אותואז שאלת". שגם הכבד לא כל כך בסדר"וסיף האך , תשובות לא ברורות ומסובבות
ובתשובתו אמר לי שלא ראה שום " קפלן"בבית חולים , 1979 ביוני 21 יוםשעברה ב, ראה איזה קשר עם הניתוח הקודם

  .דבר שנתן לי תקווה קטנה וחלשה,  בלי שום זכר לניתוח הקודם,קשר והמקום היה נקי לחלוטין
בלי מעצורים ,  ובוטהנוקשה, ישירות, עם אפרים ורבקה וסיפר להם בפרוטרוט,  בנפרדהלווי שוחח. ר"אני לא ידעתי שד    

  בערך אחריםיסתייל והכ":  שישירותמאוד מדויק בערכותיו ואמר להם , הוא היה לצערנו. על מצבה של בטי, וברור מאוד
ן האיום הזה ובאיזה מצב היו כל הדי-עכשיו תתארו לעצמכם איך נשארו הילדים כשקיבלו מפיו את גזר". שלושה חודשים

 נסענו, מבית חולים.בטי מתקרבת לקצה ובכל זאת היו צריכים להתאפק ולהתנהג רגיל, עוברשהזמן כשידעו שבכל יום 
  תהיה מהירה ושלמהש, בתקווה, התתנאים טובים להבראהביתה והתחלנו להתארגן וליצירת 

לטפל ולעזור , כדי שאוכל להיות ליד בטי כל הזמן, שה בלתי מוגבלתחופ, לקחתי מהעבודה, 1985 במאי 28, מיום הניתוח. 
ל שהיה נכנס כל יום אצלנו ובערב "שוחחת עם השכן שלנו אהרון זמ,  בביתסתובבתבטי הייתה מ .לה בתקופה הקשה הזו

 כשבכל זאת ,ה ובקושי הייתי משכנע אותה לצאת מהבית ואזתלמרות שהיא לא רצ, טייל קצתשת החוצהתה יהייתי יוצא א
אבל הבנתי שלא , לא שאלתי אותה מדוע, בטי לא רצתה לטייל במדרכה שלנו, ממולשילים במדרכה יהיינו מט, הייתה יוצאת

  .איך היא ניראה, תהויראו א, או המכירים, ה שהשכניםתרצ
נשארים אצלנו עד , כשהיו חוזרים מהעבודה, אחרי הצהרים, יום לבקר מדי אפרים עם אבי היו באים, רבקה, הילדים    

 ם בטי אוכלתאהייתה , הדאגה העיקרית שלנומכיוון ש, הערב והיו מרוצים כשהייתי אומר להם שבטי הצליחה לאכול משהו
  .שישחק בגן הסמוך לביתנו, אז אני הייתי יוצאה עם אביו

תה יז הלכתי א וא גופהאבל גרמו לה לפריחה בכל, ומהאלא עזרו לה במ, שרשמו לה הרופאים" לעידוד"התרופות      
ף לקרני חשצה לא להייאחרי האמבטיה היום יומית והמל, הייתי צריך למרוח את גופהבה  שמשחהשנתנה לה , לרופאת עור
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 ועיון טופס שחרור מבית אחרלש  ,ילובכיאמבית חולים , ור אצל רופא אונקולוגתרבקה הזמינה , למרות הכל בנוסף ו.השמש
, הרצליה ואמר לרבקה ואפריםב" למדיקל סנטר", בכל הגוף, C.Tהפנה אותה לביצוע בדיקת , עם תוצאות הניתוח, חולים

, דבר שאפרים סיפר לי בחצי פה, השערות ינשרו להש  יתכן, ובגלל הטיפולטרפותיי- שיתכן שבטי תצטרך לקבל טיפול כימו
  .זאתהגיב לבשורה אמשום שלא ידע איך אני 

הילדים הלכו עם התוצאות , ף לשמש ולאחר שביצעו לה את הבדיקהחשכל הזמן שלא להיתה להרצליה ודאגתי ינסעתי א    
כל , מאחר ולא ראיתי אצל בטי שום הטבה .יותיטרפ-הכימיכבר לא המליץ את הטיפול ,  שחוץ מכמה כדורים,אונקולוג. ר"לד

ל והכ, למרות שהם עשו בתקופה זו, אלעוד רופ, תה לעוד מומחהישנלך א, הייתי דורש מהם, נויפעם שהילדים היו באים אל
נהיה , מצבה של בטי, ההפך, אבל אני רציתי לראות תוצאות מעודדות שהתעכבו לבוא, מכל הבחינות,  לעשותיכול דםמה שא

  .םויותר רע מיום לי
, צתה לצאתלאחרונה כבר לא ר ולטייל קצת אפילו בערבים ,בקושי הייתי יכול לשכנע את בטי לצאת מהבית, פי שכתבתי    כ
שלים עם הלא יכולתי ל. מפחד שלא תוכל כבר ללכת, א אותה בהכרחיאבל הייתי מוצ, אה שאין לה כבר כוחוהייתי ר. בכלל

ערב . ם ליוםואה שהיא נחלשת מיואבל הייתי ר, שתחזור לעצמה, קיוויתי כל הזמן שתתאושש, זאת בשום אופןההמחשבה 
השכנה שלנו בקומה ירדה הזמן באתה . לעלות על המדרגות ומרוב חולשתה נפלהכבר לא הצליחה , אחד כשחזרנו מטיול כזה

 ,אני שהייתי עולה במדרגות בריצה, אנה, מה את אומרת: "אמרה לה, שישבה במדרגה ואני הייתי עוזר לה לקום, בטיאז ו
  ".עכשיו איננה יכולה לעלות אפילו מדרגה אחת

וככה התחיל השלב הכי  ,איך כוחותיה עוזבים אותה ונעשתה יותר ויותר חלשה, מיום ליום הייתי רואה איך מצבה מחמירה    
                                                  .םיתקופה שלא אשכח כל החי, שהכניעה אותה, קשה ועצוב של המחלה

              
       אחת מהתמונות אחרונות של בטי                               

 על ידי ושנגרמ, שביחד עם פטרייה בגרון, המחלה יתחילה להתפשט לעברים נוספים ובין היתר הגיעה גם למיתרי הקול    
-אז פיקו נסעה לבית חולים תל, כדי שתקבל טיפול מתאים היינו צריכים לדעת סוג הפטרייה. היו לה קשיי דיבור, התרופות

בגלל התפשטות המחלה ולאחרונה ,  אבל התרופה שקיבלה לא עזרה לה,לבדיקה, השומר עם מבחנה עם ממרח מעל לשונה
  .הייתה מוציאה קולות שכמעט שלא היינו מבינים מה היא רוצה לאומר, הפסיקה כלל לדבר

נו ואז י אלונוח ורבקה ואפרים עם אבי בא-על הכסא, בטי יושבה כרגיל, היינו על המרפסת, 1985בהתחלת חודש אוגוסט     
, שבה רואים על פניה, זאת הייתה התמונה האחרונה שלה. הוא ידע מדוע והצטלמנו ביחד, תו גם מצלמהי אאפרים הביא

  .אירה את טבעותיהשהש, את המחלה האיומה, את הסבל שלה, אופן ברור מאודב
אפשר עוד ברחוב נשארתי קצת לדבר אתם על מה , בדרך, ירדתי ללוות אותם כרגיל, כשהילדים הלכו הביתה, ערב אחד    

, הביתהבקול מוזר ולא ברור ורצנו מהר בחזרה , צריחה, שארנו את בטישם ה, שמענו מהמרפסתלפתע כש, לעשות עבור בטי
הוציאה את הקולות , ה לקרוא לי ומכיוון שלא הצליחהתניס, ה שהשארתי אותה לבדתכשבטי רא. מאחר ולא ידענו מה קרה

  .ת שהפחידו אותנויהמשונ

 67



 והשתן ופגענכליות שלה הגם , נקודות כחולות, ום למקוםקהופיעו ממ, לה התפשטה על כל גופתה הנחלשעם הזמן המח    
 אבל לא רצינו ,נחנו ידענואגם , ידעה ממה שהיא סובלת, השלימה עם גורלה, בטי כבר לא הגיבה. היה כבר בצבע חום

  .לא רצינו לאמין וקווינו לאיזה נס מהשמים, להשלים עם זה
משום שלבטי לא היה את הכוח להיכנס , הייתה לי בעיה, כשהייתי צריך לרחוץ אותהלא הייתה מסוגלת ואז , ץ לבד    להתרח
ה בי ואני הייתי מרים לה את הרגל כנתמ, אחר כך בטי, הולהכניס אותאחת קושי הייתי יכול להרים לה רגל ב, באמבטיה

מאחר ולא , דבר בלתי אפשרילה לשבת היה . יפולתלא תחליק ואמבטיה ובאותו הזמן הייתי דואג של הס אותי ומכנהייהשנ
  .מידהעלפיכך הייתי צריך לרחוץ אותה ב, שום שלא היה לה כוחמלא בא בחשבון  ,להרים אותה ולקום לבד, אחר כך, יכולתי

הייתה מאחר ו, מאחר ופחדתי שבטי תראה אותי כשהייתי רוחץ אתה, שה מאמצים גדולים כדי שלא הפרוץ בבכיוהייתי ע    
  .כאילו הייתה מרגישה מה מתרחש בלבי, מסתכלת כל הזמן בעיני

, בבוקר הייתי מיישב אותה על המיטה. לא להתלבש ולא לקום מהמיטה, לא ללכת, בטי כבר לא יכולה לעזור לעצמה   
עד אותה הייתי לוקח ,  וכמעט בגרירהימעביר את ידה מעל צוואר, רגליהעל מעמיד אותה , מלביש לה את החלוק ונעלי בית

, יום אחד .למיטה, באותה הצורה, בערב הייתי מחזיר אותה. הייתה יושבת כל היוםשם , נוח-כסאבלמרפסת ומשיב אותה 
בקושי , אז התחלנו שנינו לבכות ורק לאחר כמה ניסיונות, בטי נפלה ולא יכולתי להרים, כשעזרתי לה לצאת למרפסת

, אבל עכשיו היה לה רגע של ייאוש כללי, כבר כתבני,  הבלתי רגיל, ליבהעל האומץ. חהנו- אותה עד לכסאובהצלחתי לסח
  .ידעה שהכל אבוד ואז התפרצה בבכי

בטי לא , על ראשה ובמיוחד בחדשים האחרוניםמ עם האיום הקבוע שריחף ,חוסר ביטחון ,של ספקנות,  האלהיםבכל השנ
כדי שלא , ממחלתה, ידעו ממה היא סובלתלא  שלה הייתה שוהטרידהי ל כדבר גורלוקיבלה הכ. ה אף פעםתהתלוננה ולא בכ

העובדה שלא דיברה אף פעם . כזהלב הודות שאני לא הייתי מגלה אומץ לאני צריך . תגרום צרות למשפחתה ובמיוחד לילדנו
  .תקווהב יתוהחזיקה גם א, תבלו ממה היא סתבוודאולמרות שידעה , על מחלתה ולא התלוננה על גורלה

ככה , הייתי משכיב אותה בערבשאיך  , יכולה להסתובב במיטה מצד אחד לשני לאבטי כבר, ולשתהבגלל ח, לאחרונה    
הייתי בודק את , בנוסף וצד לשנילהייתי צריך לקום בעמידה במיטה ולסובב אותה ,  אותהזזיהכדי ל. הייתה נשארת כל הלילה

  .עם משחה, הייתי מורח לה את המקום, נראה לי איזה סימןשפה מפחד שלא יהיו לה פצעי לחץ ואי, גופה כל הזמן
זיז את הלאפילו , מלאת חיים ועכשיו לא הייתה מסגלת לזוז, כאישה נמרצת,  לכולםההידוע, געה בטיי מעורער כזה הצבבמ  
 שלא יון שכזהעכשיו הייתה ברפ, עוזרת לאחרים וטובת לבש, עם מצב רוח טוב, מחהיהיא שכל חייה היו מלאים ש. הייד

  .הל,  קורבןלבן אדם ובטי נפלה,הזו לא יאומן מה עושה המחלה האכזרית . הייתה מסוגלת לזוז
  

  אותנו עוזבת בטי
  

מצבה של בטי מתדרדר מיום ליום ומתקרב היום שבו , הלווי מתאמתים. ר"כשראו שנבואותיו של ד, רבקה ואפרים, ילדנו    
  אבל. מקום צמודאבל התלבטו עם לקנות גם עבורי, הת מקום קבורילהתעניין לקני, יותתחילו בסודה, בטי תעזוב אותנו לנצח

מכיוון ששמעו שבבית העלמין , מאחר ולא ידעו מה תהיה תגובתי ובצד שני היו בלחץ, על כוונתםדבר לי לא סיפרו     
כפי , שנפטרה, ל"ז אימה של רבקה ,תהיה קרוב לקבר של לאה, לא נשארו הרבה מקומות והם רצו שקיברה של בטי" גורדון"

קרובים למקומות קבורה של , לבסוף החליטו לקנות שני מקומות צמודיםד "א בכסלו תשמ"כ. 1874 נובמבר 19 ב, שכתבתי
 אמרתי תודה יפה .להשתתף בהוצאות, הלוויה יאפרים הציע לי אחר והוריה של רבקה ועשו בדיוק מה שאני הייתי עשה

  .ין צורךשחשבתה על זה  אבל א
בלי , בלי לזוז, ה שרועהשכבהיא , בסלוןספה ללקחנו אותה , מצבה של בטי נעשה חמור מאוד, 1985 באוגוסט 27ביום     

במצב  .פיקו והרמן, פושה, הילדים, אני, כולםלידה היינו , אבל ביודעין על כל מה שמתרחש סביבתה, נושמת בכבדות, לדבר
  .להביא אותה מיד לבית חולים את מצבה והוא אמרסבירה לו  ההלווי . ר" לד,רבקה צלצלה, כזה
בכינו גם אנחנו והתחלנו להלביש אותה , יבכפרצה בצריכים לקחת אותה לבית חולים ואז הת" שלטובתה "בטיהסברנו ל     

ם י אפרישבנו אותה על ידהו,  עד למכונית, במדרגותכיסא וככה הורדנו אותהבשבנו אותה ה, עם חלוק ונעלי הבית שלה
  ".אסף הרופא" לבית חולים נוונסענו כול

בכוונה , מכוניתבהראה לה כל מיני דברים , אפרים דיבר אליה כל הזמןששמעתי איך , אני ישבתי במושב האחורי, בדרך    
התחייבות שלקח , הלימודיםרשם להשלמת נש, שמעתי איך הוא סיפר לה, ברורה להוציא אותה ממחשבותיה ובין היתר

  .התחיבות שקיים מעל המעבר, ברגעים הכי קשים ועצובים בחייה, ולפי אימ, ולעצמ
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שם קיבל אותה . 18 בביתן מספר , נפרד אותה בחדרואשפזהיה כבר מעודכן על מצבה , הרופא שקיבל אותה, בחדר המיון    
תה בחדר יו נשארנו אאנחנ. ייה בהשגחה מתמדתהרופא שבדק לה את לחץ הדם והדופק וחיבר אותה למוניטור כדי שת

  .בן דודתה, שלמהעם , אבא של רבקה, אליו פיקו ופושה,  הרמן הגיעו גםינוואחר
מוניטור ובדק בהביט , מזמן לזמן, חדרהלאבל הרופא היה נכנס , בטי לא קיבלה שום טיפול נוסף, חוץ מחיבורה למוניטור    

  . לא הייתה מסוגלת לזוז ולדברבטי הייתה כל הזמן בהכרה מלאה אבל. לה את הדופק ולחץ הדם
, ראינו שבטי עושה מאמצים גדולים וחוזרים, מביטים אליה כל הזמן ובשלב מסוים, אני ואפרים היינו כל הזמן ליד מיטתה    

,  רוצה משהואמיא: "אז אמרתי אפרים.  תנועה קטנהשותעללא היה לה את הכוח אפילו , לא הצלחהללהרים את ידה הימנית 
עשתה מאמצים כבירים להרים , שהרגישה שקיצה קרבכ, הבנתי שבטי המסכנה, בדיעבד, יותר מאוחר".  יודע מהאבל אינני
כוחותיה עזבו , לא הצליחה להיפרד מאתנו איך שהיא רצתה, אבל עם כל מאמציה, כדי לעשות לנו איזה סימן פרידה, את ידה

בטי סגרה את עיניה היפות , רד מאתנו ולסמן לנו שהיא עוזבתוהלא מוצלחים להיפ החוזרים מיד לאחר מאמציה .אותה לגמרה
  .נצחים. לנצחיבזרועותיה מונרד
הלב הטוב , כבר לא הראה את פעימות ליבה) ,עכשיו הבנתי מדוע הרופא היה מסתכל אליו מזמן לזמןרק ש(, המוניטור    

עזבה אותנו לתמיד לפני הזמן והשאירה , ינויה בנאותת לנו שבטי כבר איננ, רציףההקו הישר ו, שלה הפסיק לדפוק ובמוניטור
בדיוק שלושה , ה"א באלול תשמ"י, 1985 באוגוסט 27בטי נפטרה ביום  .ניחומים-ללא, כאב רב וצער עמוק,  ובחיינובלבנו

, מאחר ולא רציתי לצאת מחדרה בטענה שבטי היא עוד חמה.  המנתחהלווי ר"חזה דכפי ש, עברה את הניתוחחודשים מאז ש
  .מרהחיכו פיקו והרמן והודענו להם הבשורה השם , הוציאו אותנו מחדרה ואז הלכנו בחצר שליד הביתן

. בטי נפטרה שלושה ימים לפני זה ולא הצליחה לראות אותי כפנסיונר, הייתי צריך לצאת לגמלאות, 1985 באוגוסט 31 -ב    
שום דבר מהתוכניות  ולצערי  לארגן לנו את חיינו כפנסיונריםאיך, שוחחנו ועשינו ביחד כל מיני תכניות, הרבה פעמים ישבנו

 תי אבדתי את שותפ, שנה45 שנמשכו ,לאחר חיינו המשותפים, 62 - רק בגיל קרוב ל,מאתנובטי נלקחה  .םהאלה לא התגש
  .לטוב ולרע,  שכתבתיכפי, שהייתה לידי כל הזמן, יםיהנאמנה לח

  הדדיתאהבה הייתה ביניהם, הוא היה רוב דאגותיה והוא אהב וכיבד אותה, מית מסורה עד להקרבה עצאמיאפרים איבד א    
  . אותהכהיערבהמאחר ובטי אהבה אותה , חברה אמיתית-אמיא, רבקה איבדה חותנת טובה. רבה

י עולים לקברה לפנו, הזיכרון שלהמאחר שהם מכבדים את כל ימי ,  לי שהם שלא ישכחו אותה אף פעםווכיחה     גם ילדינו
ענייני עבודתו באפרים לחופשות או   נסיעותיו של כלכמו שגם לקברים של ההורים של רבקה ולפני, כל אירוע משפחתי

  .ל"חול
" אמיהייתי אצל א"אומר לי היה ,  של בטיכל פעם שעולה לקברה, אפריםששמתי לב ש,     דבר מעניין שרצתי לציין אותו

  המשפחהשבטי החזיקה את, אחייניםה, גיסותה, אחיה, המשפחהבני ר יתר עבוגם . הייתי בבית הקברות: אמרואף פעם 
, בזמן יחסית קצר, שעבר פיקו, את האסון הגדול, להדגיש במיוחדכאן ברציני . פטירתה השארה כאב עמוק בלבם, מאוחדת

 באוגוסט 27ום בי, את בטי, 1982 ביולי 12ביום , את יוסף: שלושת האחים שלואת שבה איבד , כשקיבל מכה משולשת
לא יכול להיות אסון יותר ,  שהייתה המשפחה של בטיכמו, בשביל משפחה מאוחדת. 1986 ביוני 12ביום ,  ואת הרמן1985

  . ובריאות טובהשאלוהים ייתן לו כוח. גדול וכאב כמו האבדות האלה
משום  ימזיכרונותילק בלתי נפרד שהם ח, מסודרות במספר אלבומיםוהשומרות , מאות התמונות שצילמתי במשך השנים      

איך ,  כירושה קדושה,ישמרו אותם, מאוד שילדנו ונכדינו  מקווהאניה רגעים חשובים מחיינו המשותפים ובחים הרימנצשהם 
  .שגם אני שמרתי אותם

, ות שלוט יש המשמעימכיוון שלכל פר, שלו יכולתי להיפרד מהם, טי הלבוש שלהיפרמכמה , שמרתי לזכרה של בטי, כמו כן
   :כמו

  
  .כמזכרת ובכוונה לשנות לה את הצורה,  לארץהתישבטי לקחה א, השמלה שלבשה בטי ביום אירוסין שלנו-
  .השמלה שלבשה בטי בחגיגת בר מצווה של אפרים-
  .השמלה שלבשה בטי בחתונתם של אפרים עם רבקה-
,  כבר לא חזרהשםמ, 1985 באוגוסט 27ם ובי, בדרך לבית חולים, ביום עזיבת ביתה, החלוק ונעלי בית שלבשה בטי-

  .זיכרונה לברכה
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המשיכה , לתפילה קצרה, שבטי אהבה כל כך, רמת אליהובעצרה מול ביתנו , המכונית של חברת קדישא, ביום הלוויה    
, פחהשל קרובי מש, בליווי קהל רב, ראשון לציוןב" גורדון"לבית עלמין , בדרכה האחרונה, המשכנוומשם בית הכנסת ל

  . עד לבית הקברות,עם הפנסים דולקיםבאטיות ושנעו , רה של מכוניותושב, עבודה ושל אפריםלחברים שלי , חברים, שכנים
הרמן ופיקו וכנהוג בוא , עם אפרים,  בביתנונוישב, השובעהימי   7,  כפי שכתבתי, שילדינו קנו מזמן, בטי נקברה במקום    

לאחר שכולם היו חוזרים לבתיהם והייתי . לביקורי תנחומים, עבודה ועודלחברים , ניםהשכ, ים המכיריםרהחב, כל הקרובים
  .הייתי במצב נורא שלא הייתי מאחל לאף אחד, הייתי מרגיש בכל עוצמתה את היעדרותה של בטי, נישאר לבד

יוצא ונכנס , לחדר אחדנכנס , בין ארבע קירות ומתחיל להסתובב ממקום למקום, ם אתה מוצא את עצמך לבד בביתאופת    
בכל מה שאתה , כל מקוםב, כל חפץב, כל פינהב, אתה מביט .מאיפה להתחיל ואיפה לסיים, אינך יודע מה לעשות, לחדר שני

הדבר . התה מחכה לה והיא לא באא, שעכשיו היא איננה בבית, שאהבת אותה, אשתך וחברתך לחיים, מזכיר לך את בטי, נוגע
 זה ,לאמין שמה שעובר לך בראש, צד שני אתה לא רוצה בשום אופןמעצמך שהיא כבר לא תבוא ואיום הוא שאתה אומר לה

  .נכון
הולך , מסתובב בבית, רד מהמיטהוי, אותךמלאות המחשבות מ, לא יכול להירדם, בלילה אתה הולך לישון והמיטה ריקה    

זה דבר ,  אחד לצד השני ושוב יורד וחוזר למיטהמתפתל מצד, לא יכול להירדם, עולה שוב במיטה, לבדוק עם הדלת נעולה
  .איום ונורא

, בתקופה זו. ם לארוחות ערבישהיו באים אלי כל יום והיו לוקחים אותי אל, קיבלתי עזרה מעודדת מילדי, במצב שכזה    
 תת ההתחייבויואמאחר וידעתי שלכל אחד יש לו , הייתה לי הרגשה שאני מיותר ומפריע, נוילמרות הטיפול המסור של ילד

, ל לי את הקיבהקלקאבל הצלחתי ל, לבשל לי ולהתנער מהתלות, גם אני ניסיתי לעזור לעצמי. משפחתובשלו בעבודתו ו
  .לקחת אותי לתחנת מגן דוד הקרובה לבוא היה צריך , שאפרים פעם, בצורה כזו

  
ם אשאל אותי ,  במסעדת הבנק ובין היתר,נזכרתי שפעם פגשתי את בני, לאחר כשלושה חדשים אחרי פטירתה של בטי     

חשבתי אז . הוא מנהלש, בעמותת המסעדות של עובדי בנק לאומי, לבוא ולעבוד אצלו, לאחר שאצא לפנסיה, הייתי מוכן
  .משרדלו יהוא ענה לי בחיוב והזמין אותי אל, שהגיעה הזמן לטלפן לו ולשאול עם הצעתו היא עוד אקטואלית

שהסביר לי במה עוסקת העמותה , ביץויעקב שלומ,  הכרתי גם את מזכיר העמותהשם, לבני, ביבא-למחרת נסעתי לתל    
. אבל בתחום אחר, ברומניה,  שנה14 - עבודה שהייתה מוכרת לי משום שהתעסקתי בה כ, ושמדובר בתפקיד של מבקר פנימי

התחלתי לעבוד בעמותת המסעדות , בטיבדנו את ישלושה חדשים מאז שא, 1985 בדצמבר 1 -ב כמובן שקיבלתי את הצעתו ו
, כשפרשתי ויצאתי לפנסיה, 1999 במאי 31עד לתאריך ,  שנה14עבדתי כמעט , במקום זה ובתפקיד זה, של עובדי בנק לאומי

  .יהיפעם השנ
 ובמצבי) כשעלינו ארצההייתה פעם הראשונה ה(, יהיפעם השנבבני נתן לי עזרה חשובה , מקום זהקבלתי לעבוד בעם     
היה לי לאן ללכת מאחר ו, שעמידה אותי על רגלי, נתן לי תעסוקההוא דבר ראשון  :כמו, פטר לי כמה בעיות רציניות, דאז

  .מאחר והייתי אוכל במסעדת הבנק, פטרתי את בעיית ארוחות בוקר וצהרים, לא פחות חשוב, דבר שני. ומאיפה לחזור
היו שו הכלים לפי כמות, כל כל כך הרבהותי לראות שלא הייתי אנוכח, עד שהתחלתי לעבוד, במשך שלושת החדשים    

, לא היו לי בעיות, כביסה וגיהוץ, עם ניקיון בבית.  אצל אפריםתמידכל כמעט ולמרות שהייתי א, יוםמדי מתאספים בכיור 
  . שהיה לי מספיק זמן לזהםמשו
שבמשך היום הייתה מוציאה , שמעות וסיפוק בחייםנתנה לי מ,  חן בעיניהשמצא, הייתה לי תעסוקה מעניינתכשעכשיו     

שבטי כבר לא הצליחה הצטערתי רק , הטבה הכספית שבענייןעל הבלי לדבר , יתיעשש הייתי מרוצה ממה ,יממחשבותיאותי 
לא בטי איננה ומדוע ? מדוע; בכל זאת הייתי כל הזמן מוטרד מהשאלה .העריכו וכיבדו אותי בעבודה .הלאגם ליהנות מכל 

נלקחה מאתנו  היא שעשתה רק דברים טובים ועזרה לכולם אקוומדוע ד? כולה ליהנות מהעובדה יצאתי לגמלאות ושוב עובדי
  . ולא הייתי מוצא תשובה?לפני הזמן

הייתה שואלת אותי בחיוך , בטי הייתה פותחת לי את הדלת ולפעמים כשהייתי מאחר, הייתי רגיל כשהייתי חוזר הביתה      
, עצוב,  והבית ריקיאיחרת למהאף אחד לא שואל אותי , אבל עכשיו אף אחד לא מחכה לי, "פה הייתה עד עכשיואי: "שלה 

מכונית ונוסע לילדים נכנס להייתי , כשהגעגועים היו מתגברים ?מדוע? מדוע; אבל מלא זיכרונות ואז הייתה חוזרת השאלה
  .שעתים וחוזר הביתה לישון-לשעה

משקה את , ף את המצבהטמנקה ושו, כל יום שישי, פעם בשבוע, הייתי עולה לקברה של בטי, תייםתקופת של יותר משנ    
הייתי חוזר , ביום שישי הבא, הייתי עוזב את המקום בהרגשה של הקלה לשבוע ימים ואחר כך. הפרחים ומדליק נר נשמה
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חוץ מאמי ,  מבני משפחתנו 17רו שם נקבבראשון לציון איפה במשך השנים " גורדון"בטי קבורה בבית עלמין ..לבטי
  :והקרובים מגורדון הם, א בחשבן' כ1963 בנובמבר 8 בתאריך ROMANרה ברומניה בעיר קב ונ79שנפטרה בגיל 

                                  ה כ ר ב ל   ם נ ו ר כ י ז

  
  1975 פברואר 20   ה"אדר תשל' תאריך ט                                                                             מא של בטייא

  1975 מאי 14  ה "סיוון תשל' ד"                                                                                               אבא שלי 
  1975 יולי  31ה "ג אב תשל"כ"                                                                                                אחי , ו'יוז

  1979  פברואר12   מ"ב אב תש"י "                                                                                        אבא של בטי
  1980 דצמבר   03מ "טבת תש' ג"                                                                   אבא של ליא , יצחק ורטנשטין

  1981   יוני 20   א"ט תמוז תשמ"כ "                                                                   אחותה של אמא, דודה רוזה
  1981 דצמבר 12  א "ו כסלו תשמ"ט"                                                              אימה של ליא , מינה ורטנשטין

  1982 יולי   12ב "תמוז תשמ' כ"                                                                 בעלה של ליא, יוסף האח של בטי
  1984 נובמבר   19ד "א כסלו תשמ"כ"                                                                          אמא של רבקה, לאה
  1985 אוגוסט   27ה "א אלול תשמ"י"                                                                                                ב ט י
  1986 יוני 12   ו"סיוון תשמ' ט"                                                                                     האח של בטי, הרמן

  1992 ינואר 13   ב"שבט תשנ' ו"                                                                                        אחותי , סוריקה
              1992 מאי 29   ב "אייר תשנ' כ "                                                                                   אבא של רבקה, אלי
  1994 דצמבר 30    ה"ח טבת תשנ"כ"                                                                            אשתו של הרמן, פלי

  1995 אפריל 16    ה"ו ניסן תשנ"ט"                                                                מלבי, בעלה של אחותי, אוראל
  1997 פברואר 5    ז"ב אדר תשנ"י"                                                                        ו'אשתי של אחי יוז, רוצה
  1997 דצמבר 20   ז "א טבת תשנ"י "                                                                                       אחותי, מלבי

  
הקשר עם . שעניינה אותי, התחלתי לעבוד והתמסרתי לתעסוקתי היום יומית, שלושה חדשים לאחר שאבדנו את בטי     

שבות וככה הוציאו אותי מהמח, כרגיל,ששמרו את הקשר איתי , עבודה והחברים מהחברה שלנולהחברים שלי , האנשים
, שלישית ונוכחתי לדעת שהזמן רץ במהירות עצומהלה ונכנסנו כבר יאבלות ואחריה עברה גם השנה השניהעברה שנת 

  .במיוחד בחלק השלישי של החיים
 לפעמים ,בעקיפים,  לירמוזל, התחילו לאט לאט, עם הזמןבערבי שישי ושבת ו, םיההיו מזמינים אותי אל, החברים שלנו    

משום שמתקדמים , חברה לחייםלי  למצואבניסיונם לשכנע אותי שלא טוב להיות לבד והתחילו לייעץ , או דרך אגב, ישירות
 על העצות וכל אחד היה מכיר את רדאגו לחזו, כל שבוע כשהיינו נפגשים. שזקוקים לעזרה ועוד כל מיני עצות כאלהכגיל ב
  .באבל הייתי מסר, שלפי דעתו הייתה מתאימה לי, שהיאי מ

משפחת , משפחת רוזיקה ואהרון יוסף ובקומה שלישית, היהשניגרו בקומה , רמת אליהוב 49רחוב אנילביץ ב, בבניין שלנו    
היו נפגשים בסופי , הייתה חברה שגם כן כמונו, אן יוספזון ואחרים'ביחד עם משפחת פיפי וז, להם. פאולה וסמי קסטנר
  . כמה שעת,השבוע ומבלים ביחד

 משפחת ,לאחר מזה,  וזמן מהעקב התקף לב קטלני, 59בגיל , נפטר בעבודה, אן יוספזון'ז, ערב יום כיפור, 1979שנת     ב
משפחת אהרון המשיכו לשמור את הקשר עם אבל ) ל"היום שניהם כבר אינם בחיים ז( , קסטנר עברה לגור בראשון לציון

מאחר היו יורדים .  אהרון היה מלווה אותה הביתה23שעה הות סביבב ו בערבי שבתםיהפיפי יוספזון והיו מזמינים אותה אל
  .הביתה, שמר אהרון מלווה כבר את פיפי, היינו שומעים אותם עוברים ליד דלת דירתנו ואז בטי הייתה אומרת לי, במדרגות

, החברים שלנו. אפריםבין המוזמנים שלנו בבר מיצוה של , אנחנו היינו מכירים טוב מאוד את משפחת יוספזון והיו גם       
עם , יל יחדישלפני פטירתו והיו נפגשים לעתים קרובות לט, את משפחת יוספזון, טוב מאוד, ל הכירו גם הם"קלריס וסנדו ז
מר לי ואו לא, לרמוז לי בתכופות, התחילו , קלריס וסנדוגם,במפגשים שלנו, עם הזמן . הבי בעלי חייםוכא, הכלבים שלהם

הם סיפור לי שדיברו גם עם . טוב מאוד, מכיוון שהם מכירים אותי וגם אותה, מתאימה ליהייתה פיפי , שלפי דעתם, ישירות
  .אבל הם לא העיזו לפנות אלי ישירות והם באותה דעה, משפחת אהרון בעניין זה
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במשך , יתי צריךדאגו והבטיחו לי כל מה שהי,  אפרים ורבקה.הרמזים והעצות האלה לו סיפרתי לילדים, על כל הסיפורים    
מציקה לי ולא , הבדידות הייתה תופסת אותי, אבל כשהייתי חוזר הביתה, בערב הייתי אצלם, היום הייתי עסוק בעבודתי

  .יכולתי לצאת ממנה
היא אמרה כמה מילים , ל וכל הזמן שוחחנו על בטי ואז בין היתר"סוריקה ז, אחותי הגדולה, יום אחד בא אלי לביקור    
אז , אני התחלתי לבכות, "כבר לא תהיה לך, שהייתה לך, זאתכבטי : "עד היום , ק בלבי ומצלצלים לי באוזנייםרתו עמוחשנ

 המילים שלה היו ".יש לך אחרי מי לבכות והצרה היא שבטי כבר לא תחזור אף פעם, תבכה, אתה בוכה": וסיפה ההיא 
  .מילות אמת והרבה זמן חשבתי עליהם, קשות אבל לצערי

טקס החופה התקיים , כאן בישראל,  התחתנה שובSURICA אחותי כש. גם מלבי, כמו אגב, ריקה אהבה מאוד את בטיסו    
וה ו אז בפתח תקו שגר, שכתבתי עליה בהתחלת,יהיהשנ, סוריקה, באו גם בת דודנו עם בעלה, אצלנו בבית ובין יתר המוזמנים

שם  גרה היא ,ברקוביץ, סוריקה עברה לגור אצל בעלה, אחרי החתונה    .כיבוד מכובד, כנהוג בהזדמנויות כאלה, ובטי הכינה
  . של בעלהוגם אחרי פטירת, מספר שנים

. עד סוף ימייה, טיפלו בה, אשתו, נתן לה חדר וביחד עם ליא, וילקח אותה אל, מוראל,  כשחלתה90 -לת שנות הי בתח 
  .אצלו בבית, ה לברכה וכל ימי השבעה ישבתי ביחד עם מוראלזיכרונ, ב"בשבט תשנ"  ו, 1992 ינואר 13 -סוריקה נפטרה ב

 שלי ושם הקצבה בעיה עם ובקשר לאיז, ראשון לציוןבזה ויום אחד הייתי במשרדי ביטוח לאומי האירוע את העברנו גם     
, לפני הפרידה. לאומיהנדושים בקשר לביטוח דברים כמה על שבאה גם כן לכמה סידורים ושוחחנו , פגשתי באקראי את פיפי

היא הסכימה ונסענו ביחד אבל . רוצה טרמפהיא ם אשאלתי אותה עם היא נוסעת הביתה ומאחר וגם אני נוסע לרמת אליהו ו
  . אותה עד הביתהקח ולא רצתה שא המסחריבמרכז, ביקשה ממני להוריד אותה

 הביטוח ם אותה עם הסתדרו העניינים עשאלתי, טלפנתי לפיפי, הרמתי את השפופרת, בערב אחד, כעבור כשלושה חדשים    
לא הייתי שאני , שוחחנו על עוד כמה דברים לכאורה ולבסוף שאלתי אותה עם היא מוכנה לקבל אותי לכוס קפה, הלאומי

  . לביקור19בסביבות שעה , למחרת היוםהלכתי , תשובתה החיוביתל. בדרך כללשותה קפה 
לפיפי היו כבר , איך זה קרה לכל אחד, איתנו על יקירינו שכבר אינם ,כמובן, נודיבר,  את השנידמאחר והיינו מכירים אח    

כשהסתכלתי על .  מסביב לנושאים האלה,תשעה שנים מאז שהתאלמנה ולי היו כמעת שלוש שנים והשיחה התנהלה ברובה
פנים -לה על קבלתתי יהוד, התנצלתי שהביקור התארך מעל המקובל,  אז קמתי23השעון שמתי לב שהשעה הייתה כבר 

  .והלכתי
 אז נפגשנו עוד כמה ן אותויי לא יכול להתרשם על אישיותו ולא יכול לאפהאת, מכיוון שאחרי שיחה אחת עם בן אדם    

 ,הדאגה להוריה, יםימבחינת המבט שלה על הח, מצאתי אצל פיפי הרבה תכונות משותפות לאלה של בטי, פעמים ולאט לאט
  .פח והצנוע כעקרת ביתוהלבוש המט, הניקיון, תההתנהגו, למשפחתה ולביתה

 ילפגישותיאבל , שפה משותפתאיתה מצאתי , שותפו לחייםאת , בד את מחציתו האהובישכל אחד אכ, גורלנו המשותףשעקב 
הם הזמינו גם את ,  בעלה SANDU- ו CLARICEכשהתור היה אצל, עד שפעם, הייתי הולך לבד, עם החברה בסופי שבוע

אחר כך גם פיפי הזמינה אותם התחילו להזמין אותה באופן קבוע והם אחר כך גם ו  הכירו אותה,מהקבוצהשלי ברים הח. פיפי
שהתרשמו גם כן , היינו נפגשים לעתים יותר קרובות והצלחנו להכיר יותר טוב אחד את השני ובעידוד החברים, וככהאצלה 
  . לגור ביחדהגענו שנינו למסקנה שהיה יותר טוב עם נעבור, לטובה

  את זהא לידיעת הילדים ובמיוחד איך לאמריהייתה איך להב, הכי רצינית וקשה, הבעיה שלי, עכשיו כשהחלטנו לגור ביחד    
אפרים . העזתי ואמרתי לו, כשרבקה הייתה נוכחת, ביום אחד, בלב כבד ובאיחור רב, לאחר הרבה הסוסים, בסוף. לאפרים

שמע את , כולם יודעים על כולםאחד מכיר את השני ו, מאחר ובמושב קטן כמו רמת אליהו,  עם פיפייידע משהו על פגישותי
אבל לי ייקח הרבה זמן להבין את , תעשה מה שאתה חושב שטוב לך, אבא: "בלי להביט בעיני, אבל אמר לי, תנגדהלא , דברי

  ".היה לי קשה מאוד להשלים עם המציאות החדשהיהצד שלך ו
ידעתי . לא פחות מאהבה הגדולה של בטי כלפיו, הוא אהב אותה, מויאפרים היה קשור מאוד לבטי א, לםכפי שידוע לכו    

, עמדתי את עצמי במצב עדיןהעמדתי אותו בין דברים מנוגדים ובצד שני ה, צד אחדממאחר ו, תרחש בלבוהמטוב מאוד מ
תבוא , שבקושי הכירה אותה, ום אישה זרה עבורואשפתכ, הבנתי אותו היטב ובמה הוא עובר,  ליד ליבוו כולהמכיוון שלבי הי

  .מסורה של אםה ת יום וקיבל ממנה את אהב-לה בו יוםשטיפ, ומיא ראה את ושב הוא גדל שבולגור בבית 
לחיינו , חתמנו על הסכם, הלכנו אצל עורך דין נוטריון, כפי שנהוג במקרים דומים, כדי לתת צורה רשמית לקשר שלנו    

את הרכוש , נו בו שכל אחד זכאי לשמור לעצמו ובבעלותויערכה הדדית וציהבוד וכל, תנהלו במטרה לעזרהיש, המשותפים
את תוכן .  זהבעניין, כלפי השני, עכשיו שום דרישותמ,  לווהייד ולא "תכניות חיסכון וכ, הרהיטים, תכולתה ו דירה;שלו כמו
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 אצל עורך הדין ,כל אחד בנפרד, שהלכו, תה של פיפייב, לנהאפרים ואי, הביאנו לידיעת ילדינו, ורוחו של הסכם זה
  .גם כן על ההסכםחתמו , ובנוכחותו

  

                                                       
  FIFI  עם פיפי                                                                     

  
קיבלו , אבי, יחד עם נכדי היקר, רבקה ואפרים, אבל אני הייתי ממשיך לבקר אצלם כל יום, זמן מה אפרים נמנע לבוא אלי    

שעושה את , מאחר שהזמן הוא היועץ הכי טוב .כרגיל והרגשתי איך שהם נהנים מנוכחותי אצלם, אותי בשמחה ואהבה
ם וח לו ואפרים לקח את משפחתו וביילבו והדחף לא הנ, "מיםלהפוך ל אפשר ישדם א ":שאומר, עבודתו ולפי הפתגם הידוע

  .הכירו גם את פיפי, אחד באו אלי לבקר ובהזדמנות זו
למרות , מחליטים לנהל את חיים משותפים, שכל אחד אבד את בן ובת זוגתו, כששני אנשים מבוגרים, במקרים כמו שלנו    

הניסיון נהפך במהירה , ברוב המקרים. זה הימור וניסיון שאתה לא יכול חזות מראש את תוצאותיו, שהכירו זה את זה
הרגלים , שלא יכול או שלא רוצה לוותר, השקפות עולמו ורעיונות שלו, לכל אחד יש הרגלים שלו, מאחר ובגילנו, לכישלון

  . קריעהרחשת ההרגלים של צד השני ואז מתאת יםאמושלא תמיד ת
שמחזיקה את הבית , בית טובה- עקרת, שקטה,  צנועהה היא אישמכיוון שפיפי,  הצליחןשהניסיומר ואני יכול לא, מבחינתנו    

מוכיח את זה ומביאה אותי למסקנה , גם התנהגותה בכבוד ובסבר פנים יפות כלפי ילדי. נקי ומסודר ודואגת לי מכל הבחינות
  .ערכה כלפיהשגם לה יש אותה הדעה ו

אחר כך , שני זוגות עזבו את הקבוצה, התחילה להתפוררהחברה אבל עם השנים ,  זוגותהשש, בחברה שלנו היינו בהתחלה    
 הלך עולמו ולסוף  CLARICE שלSANDUאחר כך ,  עוד חבר ואשתו חלתהכעבור כשנתיים נפטר, ל נפטרה"בטי ז
 .הלכה לעולמה, ROZICAגם אשתו , שמונה חדשים אחריו וMARCEL והH היו שנפטרניםרנו בלי חברה אחרואנש

  .זיכרונם לברכה
  
  

  נולדה, נכדתי שתייה ברואה) BELLE(בל 
  .Belle, בל,  היקרה ונכדתי האהובה והמקסימהההיה אז כשכלתי רבקה ילדה את בית, אירוע משמח וחשוב במשפחתנו    
הם . בשעה טובה, הודיעו לי שרבקה בהריון, 1988אוד שמח כשבסוף שנת מבתכנון המשפחה התעסקו הילדים והייתי     

  שלכולם,שהיסב את כל תשומת לבם, במקום ילד אחד,  שני ילדים לפחותזה טוב כשיש, שבמשפחה, דקהגיעו למסקנה ובצ
  .ל מתרחש סביבתוווהכ
לאחר ארבעה או , על ידי בדיקת אולטרה סאונד ובכן, תינוקהההורים סקרנים לדעת מראש את מין , כפי שהיה ידוע לי    

רבקה השיבה לי ? בן אן בת,  התינוק מה הואת רבקה עם בדקו ויודעים עםגם אני הייתי סקרן ואז שאלתי א, חמישה חדשים
 הייהלבי הייתי בטוח באבל , תהיאני הסכמתי א. היה מבורךי ןשהקדוש ברוך הוא ייתשלא בדקו וגם לא רוצים לבדוק ומה 

  .שתייה בריאה  עם מזל טוב, ה תיתי יצאה בת יפיפיי.בן
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 אצלנו תיכשהזמנ, 1989 במאי 13 -בהיה   זה .כולנו היינו בהמתנה לאירוע המאושר מתקדם וןההיריו מהר הזמן עובר    
עשיתי סיבוב , באותו היום בבוקר. זיכרונם לברכה, ומלבי עם אוראל ודודה בטי SURICA , יאחיותיאת , לארוחת צהרים

-בי ואוראל ומשם נסעתי לתלאחר כך עברתי דרך רמת גן ולקחתי את מל, עם המכונית ואספתי את סורוקה שגרה ברעננה
  .לקחת את דודה בטי, ברחוב פינסקר, אביב

תוך ל וכשהביטה  שתיכנסירדתי מהמכונית ופתחתי לה את הדלת, כשהגעתיביתה ולבכניסה לי כאן דודה בטי המתינה     
   ."אני רואה שאספת פה את כל המלבן, זיגו: "הסתובבה עלי ואמרה לי, המכונית

כשעזבנו איחלנו לה החלמה מהירה . הות בגלל בעיה ברגל והלכנו לבקר א,ייתה מאושפזת בבית חוליםפעם דודה בטי ה    
תם שכאן בישראל כחאתם ש,  פעםזה היה? מה זה עד מאה ועשרים: " עד מאה ועשרים ואז היא שאלה אותנוטובה ובריאות 

  . עד למותהטה לה חוש הומור וראש צלול כמעהי, עם כל הגיל שלה המתקדם". ? סהאינדקאיפה , קיימת גם ההצמדה למדד
, גיסים, כל הגיסותבין האחרונה מ, מהדור הקודם, הנציגה האחרונה של משפחתנו, "נה האחרונייקההמו"דודה בטי הייתה     

 וארבעה 100בגיל , 2000 בפברואר 24נפטרה בתאריך היא . בין מצד אימי ובין מצד אבי, אחים ואחיות, דודים ודודות
  .זיכרונה לברכה, ומשפחותיהםועשרת הנינים שלה נכדיה ,  LICA ו IDA DAVID לצערנו ובמיוחד לצער ילדיה,דשיםחו
שבקול נרגש הודיע לנו שרבקה ,  אפרים זההיה, הטלפון צלצל, מסביב לשולחן" המלבן" הגענו הביתה וכשישבנו עם     

בשעה טוב ומזל טוב והרמנו כוס , לרבקה ולאבי, נו ואיחלנו לוהידיעה שמחה את כול. 1989 במאי 13 -זה קרה ב, ילדה בת
  .יין לכבוד האירוע המשמח

בביתן , סוןננסענו לבית חולים בלי, שבתי הביתה ולקחתי את פיפי ובקוצר רוח, חזרתי את כולם לבתיהםה ,לאחר הארוחה    
שרץ לקראתנו ובשמחה הודיע לנו , 6וב לגיל  שהיה אז קר, נכדיאת אפרים ואבי, אבא של רבקה, לדות פגשנו את אליוהי
שסיפרה לנו שאפרים , נכנסנו לברך גם את רבקה, לאחר שבירכנו את כולם במזל טוב". מא ילדה בת והיא בלונדיניתישא"

  .חזרנו הביתהאחר כך נשארנו בבית חולים עוד כשעה ו.  וכל הזמן החזיק את ידה ועודד אותההלידחדר ב, היה לידה
, היה מוכןיל ואפרים דאג שהכ , בראשון לציון7. רחוב טרכטנברג מסל, רבקה והתינוקת חזרו הביתה, כמה ימיםלאחר     

, זמינו את כל קרובי משפחתנוההילדים , השלוש- כעבור שבועיים וכולל חדרה של הילדה מצויד עם כל הציוד הדרוש
  .יולדת הבתל הארגנו חגיגו, אביב-מתל" פילץ"באולמי מסעדת , עבודה ואחריםלחברינו , החברים
, משמם של הסבות שלה לקחו את האות הראשונה . רו את שמו של אביחשעשו אז כשבכמן , בחרו הילדיםם ש    את ה

נותנות את , שמחוברות ביחד', לקחו האות ל, מא של רבקהיא, לאהי ומ' קחו האות ב,ל"אשתי זמבטי , לאמור, זיכרונם לברכה
 ןערתי מאוד שהסבות שלהם אינטהצ.  עד מאה ועשרים,הוריהאבי ו, תהיה בריאה ביחד עם אחיהשBELLE  ,לבשם היפה ה

  .ן לשמוח מנכדיהותבחיים ולא יכול

                                                   
  8.11.91 וחצי ם                                                   בל בגיל שנתיי

בתמימות , אז היא ענתה? הבות אותהוהגננת שאלה אותה עם הסבות שלה א,  לגן הילדיםנה בפעם הראשובל הלכהש    
".אבל לי אין סבות  : "אופיינית לילדה בגילה ואמרה לה את האמת העגום 
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   הנכדים היקרים שלי                                                                             עם

הבטחה , ם את לימודיויאפרים הבטיח לבטי שישל,  עוד במכונית,הנבדרכה אחרו, לבית חולים,בדרך, כפי שכתבתי   
עבד קשה בתפקידו  . בדרך והצליחוקשים שהיו לבבלי להתחשב , הבלתי אפשריאת  ועשה  קדושהשבשבילו הייתה התחיבות

 במשך 22 ולפעמים עד שעה 20למד עד שעה , רים ואחר כך בשיעורי ערבהעה שבע בבוקר עד חמש אחרי הצמש, אופ- באל
עבורם מגיע לו את ש,  לזכרה של בטי ועם המאמצים שהזכרתי למעלה.בלי להזניח את התחייבויותיו המשפחתיות, כמה שנים

 במנהלסטר אמ",  תואר שניתקבלל ללמוד וךמשיילואחר כך " למנהל העסקים“ B.Scלקבל תואר  על הצלחתו כל התשבחות
  ".ותכנותהנדסאי מחשבים " שלו ולקבל את התואר של הפרויקטהצליח להציג את , תכאחרי עבודה ממוש, בבד- בדו" עסקים

  

                        
                                                                אפרים בקבלת תואר שני

למרות שבאותה , העידוד והתמיכה, את כל העזרה, אפרים קיבל מרבקה, ברצוני לציין שבכל השנים האלה, במיוחד    
   עד ליציאתם.בראשון לציון, תיכוןהמדת בבית ספר ילהיא מקצוע ש, בתקשורת, B.Scתואר קיבלה גם היא למדה ו, התקופה
  . לטקסס

 
 קיבל מכתב תודה על תרומתו 15.3.2001 – ב איפה התקדם יפה ו". אלביט"מקבוצת " אלאופ"    אפרים עבד בחברת 

במפעל של באחד ממחלקות הוא מנהל  נישלח אם משפחתו לטקסס איפה יום  2005בחודש פברואר ו" .ארוס"לפרויקט 
  .אלביט

 ,RADIO, TV/FILM -תואר ראשון בסיים ו 28 הוא בן םהיו,נכדי אבי,  בטקססםלימודיי ח הנכדים סיימו את 
BUSINESS.  אוהבת , מוכשרתסטודנטית היא , 23 היא בתבל , כשאני כותב את השורות האלה, היום, הזמן עובר מהר

  ותואר ראשון ולומדת BIOTECHNOLOGIE - בל גם כן סיימה תואר ראשון ושני ב. בכישרון רב  מציירת יפה, ללמוד
   .BUSINESS -ור תואר שני בבע

      .לתלמידי קהלה יהודית ועובדי המפעל, שבועה עבריתשלוש פעמים ב,  מלמדת שם,היא מורהרקבה , כלתי
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לאחר ההתקנה ,  מחשב ומדפסת שבעזרתם, ביום אחדאפרים עם נכדי אבי הביאו לי, חודש או יותר לפני צאתם לטקססכ    
את כל הנהלת חשבונות  "חשבשבת" הסבתי למחשב בתוכנה לא היה בכלל פשוט למרות שבעבודתי , התחלתי ללמוד לגלוש

פחות או , באינטרנט, הים אני שולט. וניהול המלאי בעמותת המסעדות של בנק לאומי איפה עבדתי לאחר פרישת לגמלאות
ולפעמים עם כלתי  עם אפרים שאני מנהל  לשיחות היום יומיות SKYPE - ו  MESENGER -יודעה להשתמש ב, יותר

 בנקים מוסדות  ,GOOGLE, EXPLORER - כמובן ב FACEBOOK,EXCEL, WORD-יודעה להשתמש ב.והנכדים
עד מאה , לפחות, אני חייב לחיות, הכדי להשתמש בכל אל. הילדים הביאו לנו כל מיני מכשירים לשימוש ביתי     .ועד

, ה רבהבתוד, הלבמכל , גם בדרך זו, אני מודה להם, ת או אישיתטלפוני, היום יומי, הקשר החם, הבשביל כל אל, ועשרים
מזמינים ש, ביחד עם בעלה מיכאל, ביתה של פיפי, החמה של אילנה, ברצוני לציין את התנהגותם היפה, בהזדמנות זו.רבה
  .מכבדים אותי בכל הזדמנויותו

איך שאני בטוח , להתנהג כלפי ילדינו, לפחות חלקית, אחרי מותה של בטי ומקווה שהצלחתי, השתדלתי כל הזמן, מבחינתי    
שעזר לי להישאר בחיים ולראות התגשמות המאמצים , טי הייתה מתנהגת ויש לי סיפוק גדול ומודה לקדוש ברוך הואבגם ש

 היערמחלתה הככאשר , בית החוליםבבדרכה אחרונה , ברגעים הכי קשים בחייה, שקיים את הבטחותיו כלפי בטי, של אפרים
  .אותה

 ניסיתי שבהם ,שלי ההאוטוביוגרפי ונותהזיכר כתיבת לסיום מתקרב אני     דבר – אחרית  

 לשלוש אותם לחלק שאפשר ,מחיי יםשנ 92 את ,דפים מעט בלא לתאר שהצלחתי ומקווה

  :תקופות
  

כשעברתי לגור בעיר , 1938 במאי 18וחייתי עד חונכתי  ,שבה גדלתי, שברומניה, Romanולדתי הבעיר ,  שנה וחצי17
  .Bucuresti  רומניה,הבירה

  
בה נולד לנו אפרים וחיינו , התחתנתי עם בטי, יהישבה עברתי את תקופת מלחמת העולם השנ, Bucurestiיתי ב  שנה שחי25
  כשעלינו לישראל, 1963 במרץ 19לתאריך עד 

.  
שמחים , כפי שכתבתי, םתקופה מלאת אירועי, ארצהמאז עלייתנו , 2012 במרץ 19ו ביום אשמל, שחיינו בישראל,  שנה50

  .בים מאודועצובים עד עצו
  

נעורי ועל סלילת הדרך , מתקופת ההתבגרות, מחיי הילדות, רתו עמוק בזיכרוניחכתבתי על האירועים שנ, בתקציר זה    
  .בחיים

רדיפת היהודים , יהיהתחלת מלחמת העולם השנ, על החתונה שלנו, תיארתי את הנסיבות שבהם הכרתי את בטי ומשפחתה    
על האירועים משפחתיים ועל השינויים , מקומות העבודה שלי, וף המלחמה והשיקוםס, ועל המחנות עבודות בכפייה

  . בתולדות האנושותיזכרוש, ו ברציפות אישיים ומדיניים מענייניםנ עבראותםש, הפוליטיים
ל על הסב,  מלחמת ששת הימיםעל, ישראללתנו יעלי, דתו של אפריםהולעל ,  על החיים המשותפים שלנו    כמו כן כתבתי

  . ששמה קץ לחייה של בטי והפרידה בינינו,מחלתהו
  . שיהיו בריאים ומאשרים) לאה-נטי(ובל ) בנימין-אריה( את לידתם של נכדינו היקרים אבי י    וכמובן תיארת

ל והכ,  שתיארתי,רגעים הקשים בחיינוה, יחדכל האירועים שעברנו  לעוהאלה כל השנים  לע, היום כשאני מהביט אחורה
דות לכל הרגעים  אבל כע.אסונות, אבל גם עצובים ועצובים מאוד, היו רגעים יפים ועליזים, י כחלום וכמו בחלומות להנרא

 כנעמשתאני , ליהםעכשאני מסתכל ושהם חלק בלתי ניפרד מהזיכרונות שלי , נו מאות תמונות באלבומים של לינשארו, האלה
  .המשותפים חיינו היו פעם חלק ממציאות, היוםכשהחלומות שלי 

, נוליהם ולספר לילדיאלכתוב , כל האירועים האלהאת שעזר לי לשרוד , אני שבע רצון ומודה לקדוש ברוך הוא, היום    
שינו ,  האלהםשהאירועיאבל מאוד מעניינת משום , ג על התקופה הקשה שחיינו בהשהיה להם מויכדי ש, נו ומשפחתנונכדי

, מדמוקרטים,  שונים משטריםהתחלפתאירופה בברציפות אנשים עברו פה הזו בתקו.  האנושותאת פני, את פני העולם
שילמו בחייהם מיליוני בני אדם וביניהם גם ששה , שבגללם, קומוניסטים ועוד פעם לדמוקרטיםולנאצים ל, לאנטישמים

  .מיליונים של יהודים

 76



מתאמצים להתקדם בחיים ועובדים קשה כדי , רבקה ואפרים, נויאה איך ילדוכשאני מסתכל קדימה ור
 גם, לפי דעתיש וחיים יותר טובים ההשכלה גבוה, חינוך טוב, אבי ובל, אהוביםהשיוכלו לתת לילדיהם 

לאה , בקהשבטי כמו שהוריה של ר, לבהאבל יש לי כאב גדול וצער מכל , אני שבע רצון, הצליחו בזה
אני מודה שוב לאלוהינו ולכל  .נוישמחת ילדבלראות ולשמוח , נו ולא התמזל מזלםאיתאינם כבר , ואלי

נו ולהצליח לתאר אותם בזיכרונותיי ישעזר לי לראות את כל השיגי ילד, האלה שהתפללו לו לטובתי
  .האוטוביוגרפיים האלה

נכדים של רבקה ואפרים וכמובן , נוילדי, התנהגותאת , בלי לציין באופן מיוחד, ל לסייםואינני יכ    
ותשומת לב ד ו כב,ותכנ, ותרימס, בכל ההזדמנויות ובכל המצבים, שגילו כלפי,  בל ואבי, שלנוהאהובים
 ניתוח שבר 1977מאחר ובין שנות, גם ברגעים וימים קשים עד קשים מאוד, הילדים היו לצידי.   ואבנה

כמו ניתוח , ים יותר קליםנביניהם ש, עברתי כמה ניתוחים, 1998 -  ו1995 בילטראלית  וטחורים ו ב 
 בדצמבר 28ביום     .1998 במרץ 11ביום , ן שמאליבעי ו1985 באוגוסט 6ביום , קטרקט עין ימני

כשהתנהגותם של רבקה , Cabg X 3; שלושה מעקפים, לב פתוח,  עברתי ניתוח יותר רציני1998
את , ני לציין לטובהוברצ. הייתה יוצאת מהכלל, ביחד עם פיפי, אשפוז וההחלמהה,  בזמן הניתוח,ואפרים

  .ואפרים ועל זה כבר כתבתי, הקרב, התנהגותה המסורה של כלתי
  
  
  
  
  
  
  

   נכתב על ידי זיגו מרקו
  2012י ליו. ראשון לציון
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