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המשפחה
נולדתי ביום  11באוגוסט , 1920תאריך העברי של הולדתי היה יום רביעי כ"ד חודש אב שנת התר"פ ,ברומניה בעיר
רומאן Roman -שבצפון מחוז מולדובה Moldova
בבית הורי ברחוב פרינצ"יפאטאלה אוניטה מס Principatele Unite 11.בית שאבא בנה אותו עוד בנעוריו
באותו בית חייתי וגדלתי עד קרוב לגיל  18כשנוצרו התנאים וביום  18במאי  1938עזבתי את בית הורי.
והעיר שנולדתי ונסעתי לבד לגור בעיר הבירה ,בבוקרסט ,שם פתחתי פרק חדש וחשוב בחיי שעליו ארחיב
בהמשך .כאמור נולדתי כבן-זקונים ,אחרון למשפחת מרקו Marcu-של אבא בנימין  Buium-ואימא פרל
והצטרפתי לארבעה האחים שהיו לי ,הם ,לפי הגיל .Iuju, Mathilda Surica :זיכרונם לברכה
.

 27.9.1955.ב  ROMANעם ההורים והאחים ,מלבי הייתה כבר בישראל ואפרים עוד לא נולד
טקס ברית-המילה התקיים בחצר ביתנו שהכיל מספיק מקום לערך את משפחתנו הגדולה 8 ,אחים ואחיות
מצד אימי ואותו המספר מצד אבי עם ילדיהם .אשם שקיבלתי היה -זיליג ,על שמו של סבי ,אבא של
אימי ,בעליה לתורה קורים לי אשר -זיליג בן בנימין.אחרי מלחמת האולם השנייה שיניתי את שמי לזיגו  ZIGUמאחר והיית
מוכר תחת שם זה.
לפי הסטטיסטיקה השנת  1926ברומן היו  11754תושבים נוצרים  5299,יהודים ו 1075-לאומים שונים,
לפי זה  50%מהאוכלוסין היו יהודים ,שרובן גרו במרכז העיר ,ברחוב הראשי וברחובות הסמוכים.
בזמני ,הרחוב הראשי )הרחוב הגדול( היה המרכז המסחרי של העיר ובמחציתו שראשון ,בשני הצדדים היו
החנויות ,בדים ,מזון ,ברזלים,בתי מרקחת )נוצרי( ואחד יהודי ,מסעדות ,בתי קפה ,שני בתי קולנוע ,ועד כולם
בבעלות יהודים.רוב היהודים היו בעלי מלאכה ,כגון נגרים,חייטים,סנדלרים,רפדים ועוד .היו גם עם בתי
חרושת קטנים מפוזרים בשחונות העיר שיצרו סבון,שמן נרות,חבלים ועוד .בין היהודים היו גם רופאים,ערכי
דין ,מורים וכ"ד.
יהודי רומן ,כמו כל יהודי רומניה היו מאורגנים במוסדות שונים אבל הארגון המרכזי היה "הקהילה היהודית
שברומאן נוסדה עוד בשנת 1848שדאגה לנהל את כל המוסדות הקיימים בעיר כמו :בתי הספר היסודיים
יהודיים של בנים ובנות,שפעלו בנפרד הנהלתו של המורה סושארד ריבנזון  Suschard Rivensonאחד
מבני דודים של אבא ,בית חולים היהודי,המלבן לזקנים ,בית מרחץ ציבורי ,בית חרושת למצות ,שפעל פעם
בשנה ,לפני פסח ,משחטות לעופות ובהמות,תשלום משכורת לרב העיר וגם המועדון של ספורט של "מכבי"
שהיתי חבר פעיל בו ,תחת הנהגתו של עורך דין פרידמאן  FRIDMANשנוסד ע"י קבוצת צעירים משכילים עוד בשנת 1921
אולם הספורט של מועדון מכבי היה ממוקם בקומה ראשונה של בית מרחץ היהודי שבו היו מכשירי ספורט
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שונים כמקבילים ,סוס ,סולמות שני שולחנות טניס שולחן עוד .למכבי היה גם מגרש ספורט ליד בית הספר
היסודי היהודי עם מגרש לכדור עף .בארכיון העיר קיימים מסמכים המספרים על מפגן ספורטיבי שהתקיים
ב 25-26-אוגוסט  1934בחסות העירייה והקהילה היהודית בהשתתפות כ 500 -ספורטאים מרומאן
והסביבה ביניים גם איני הייתי אז בן 14

במגרש ספורט של "מכבי" לפני המצעד
לאבא היה בית מלכה לנעלים עם חמש עובדים ,הוא היה בן אדם פעיל מאוד והיה בקי בכל מיני עבודות,
וכמוני היה עובד וכותב ביד שמאל .נוסף לעבודתו היה פעיל בוועד הקהילה היהודית איפה נבחר בבחירות
שהתקיימו ב  27בפברואר  1929כממונה על החינוך היהודי בבתי הספר יהודיים יסודיים .היה גם חבר
בהנהלת מושב הזקנים שנוסד בשנת .1900
אבא נלחם במלחמות רומניה בצבא תחת פיקודו של רב-אלוף ידוע בזמנים ההם בשם  Averescuמשנות
 1913במיוחד במלחמה משנת 1917ומלחמת העולם הראשונה  1916-1919וקיבל אות הצטיינות בשם
"תושייה צבאית " שנמצא אצלי כמזכרת
מחוץ לפעולותיו.בקהילה יהודית ,אבא הקים ביחד עם קבוצת יהודים מהשכונה ועד פעולה שאסף תרומות וב-
שנת  1920התחילו השיפוצים .בית כנסת הישן שנבנה עוד בשנת  .1870ירכיבו אותו ובנו עד קומה עם יציע
לתפילת נשים ואבא נבחר לגבאי.בית הכנסת שקיבל השם "בית יעקוב והתפללו שם  45משפחות.בעיר רומאן
היו  8בתי כנסת שחלקם נהרסו על ידי המשטר האנטישמי ואחר כך נהרסו או נסגרו על ידי המשטר
הקומוניסטי.אבא נולד ברומאן ב 7-במאי  1879עלה ארצה ב 2-במרץ  1970והלך לעולמו בישראל ב14-
במאי  1975בגיל .96
אימא עסקה בגידול וחינוך ילדיה הבודה שבא השקיה כל כוחותיה בהקרבה ובאהבה ממושחת בנוסף
אימא טיפלה משק-הבית בבישול יום יומי עבור המשפחה והאנשים שעבדו עם אבא ,מקררים לא היו ועל כן
הייתה חייבת לבשל יום,יום .האוכל עבור שיש ,שבת הינו שומרים במרתף שאבא חפר במיוחד בסוף חצר
הבית שבו ישתמשו כל השכנים בקיץ בימי שישי ושבת
אני נולדתי עם שני נקודות חן בשפה עליונה וכשאימה הייתה מלבישה אותו או מסרקת אני זוכר שהייתה
מסתכלת אלי ואומרת לי .כשתהייה גדול תגדל שפם ולא יראו לך את הנקודות אלא.בינתיים גדלתי עד היום
ללא שפם ,הנקודות נשארו במקומם אבל כל פעם כשאני מתגלח אני נזכר בדבריה ז.ל.
לאחר שאחותי התחתנה אימא הייתה בא לבוקרשט לעתים קרובות לעור לה כצעירה נשואה טרייה וכמובן
לראות אותי ,ואיך אני מסתדר לאחר שעזבתי את בית אחותי ,במה ואיפה אני עובד ,ואחרי הצהרים היינו
מטיילים ברחובות בוקרשט .פעם לקחתי אותו למסעדת-פנסיון לארוחת צהריים איפה הייתי אכל,ויצאה
משם שביעת רצון .השם המסעדה הייה חוחשטד  Hohshtadבבעלות יהודי שברך מצ"רנוביץ לאחר כיבוש המחוז
בוקובינה על ידי שרוסים ליפני מלחמת העלם השנייה .אימא סבלה מהרבה שנים ממחלת  Basedoffופעם
בהזדמנות שהייתה .בבוקרשט ,אחותי שכנעה אותו לעבור את הניתוח ואז אשפזנו אותה בבית חולים פרטי
בשם  ,Centralושם רופא כירורג מפורסם בשם  Campeanuניתח אותה בהצלחה.
אבל לצערנו בשנת  ,1960אחותי עם משפחתה יהיו כבר בישראל עוד משנת  1951אימא הגיעה לייעוץ
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רפואי מאחר ולא הרגישה טוב .ביחד עם אשתי בטי ז.ל .הלכנו איתה לרופא ממומחה שלאחר כמה בדיקות
בישר לנו להפתעתנו ולצערנו שיש לה גידול בבטן ,מחלה שמענה אותה שלוש שנים הכנע אותה ב8-
בנובמבר  1963כשאימא היקרה הלכה לעולמה בגיל  79זיכרונה לברכה .כל אחים של אימה ואבא עם
ילדיהם ,מעל  30נפשות,עלו לישראל ,שעם הזמן הלכו לעולמם ז.ל.
את סבא שלי ,מצד אימי בשם דניאל אשר -זיליג קאופמן ,הכרתי אותו רק בתמונות ,ז.ל.אבל כפי
שכבר כתבתי ,אני עם עוד ארבעה מבני הדודים נושים את שמו .את סבתה שפרינצה זוכר אות היטב הייתה
אישה מודרנית עבור גילה ,במיוחד כשהתחילה לראות שוב לאחר שעברה ניתוח קטרקט שסבלה שנים עד
לעיוורון .היא נפטרה ב 2-במאי 1942
לאימא היו תשע אחים ואחיות והיא הייתה המבוגרת מהם והלכה לעולמה ביום  8נובמבר  1963לאחר מחלה
קשה וממושכת כשאני הייתי כבר בישראל.
את הסבים מצד אבא אני זוכר טוב מאוד ,היו זקנים ,בגיל מתקדם .סבתא בשם ראצה RATZA ,הייתה נמוכת קומה,
רזה ותמיד לבושה בשחור ועל ראשה מטפחת שחורה .כל הזמן הייתה מתעסקת במשק הבית בגידול תרנגולות
ובמיוחד אווזים .לפעמים הייתי ראוה אותה מאכילה את האווזים במיוחד להשמנה והסבירה לי שככה גם הכבד
הייה יותר גדול וטים !! נפטרה בערך בגיל  100ז.ל.
לסבא היו קוראים  Strulישראל  Marcuגם כן נמוך-קומה ,עם זקן לבן עגלגל .הוא בא לרומניה מרוסיה
צאריסטיט עוד בנעוריו ביחד עם אחיו ,מאיפה ברחו בגלל הפרו גרומים נגד היהודים .בבריחתם מרוסיה עברו
בשחייה את הנהר  Prutדי רחב ועמוק ,ובזמן השחייה אחיו טבע ונפטר.
בקיץ  1995הייתי בביקור ברומניה וכרגיל נסעתי לרומאן לעלות לקבר אימי .לאחר הדלקתי נרות נשמה לאימה
וליתר הקרובים ואמרתי קדיש ,נשאר לי מספיק זמן והתחלתי להסתובב בין המצבות לחפש עוד קרובים ולאחר
כמה זמן מצאתי במקרה את קבר סבי ,מצד אבי ,התרגשתי מאוד .אבן המצבה נשענה על גזה עץ אגוז ותיק ,גבוה
ועבה,עם סכין ,ניקיתי את האותיות החרותות על המצבה ,והיה חרות את שמו :מרדכי-ישראל הלוי מרקו .אז
התגלתה לי שאני שייך לשבט הלויים ולא לשבט ישראל כפי חשבתי כל הזמן.
האחיות שלי  SURICA, MATHILDA-MALVYלאחר סיימו בית ספר תיכון יתחילו ל עבוד בבנק מקומי בשם
 Unireaבסניף רומאן .ועזבה את הבנק בשנת  1930כשהתחתנה עם ז"ק חימזון ועברו לגור בבניין ,לא רחוק
מבתינו איפה נולד בנם בשם מוראל .
מטילדה ימשיכה לעבוד עד שנת ,1936כשתיחתנה עם בחור מבוקרסט בשם אאוראל מוסקוביץ ועברה
לגור בבוקרשט ובעזרת כספית ,שקיבלו מההורים שלנו פתחן בשדרת קרול מס 57 .חנות מעדנייה.
בבוקרסט נולד גם בנם ,חיים .הם עלו ארצה בשנת  1951והלכה לעולמה ביום  20דצמבר  1997ז.ל.
בהתחלת שנת 1938באחד ממכתביה הזמינה אותי לבאו ולהשתקה אצלם.מאחר ושם בבוקרסט קיימות
יותר אפשרויות למצוא עבודה ולהתקדם כאשר בעיר רומאן
כשקיבלנו את המכתב לא ידענו מה לעשות .ודווקא אימא עם כל שברון-לב שהצטרך להיפרד מהבן -זקונים,
הייתה בעד נסיעתי .הנימוק היה מבוסס על שתי נקודות :אחד למטילדה הייה מישהו קרוב על ידה אחד מאחיה
ותהייה לה הרגשה יותר טובה ודבר השני  ,שני אחים של אימא היו גרים בבוקרסט מזמן רב ,ולשניהם היו
חנויות ממתקים כסוכני בית חרושת לשוקולד בשם  SUCHARDהידוע .
 .לאחר שקיבלנו את ההחלטה ,התחלתי להתכונן וכמה ימים ליפני הנסיעה סידרתי לי את הבגדים הנחוצים
במזוודת-קנים ובנוסף אימא שדאגה להכין לי חבילה עם כרית שמיכה וסדינים "על מנה שלילד יהיה על מה
לישון ועם מה להתכסות .כך עם מזוודה ביד אחד והחבילה בשנייה בגיל  17וחצי ביום  18במאי  1938עליתי
ברכבת ועזבתי את הבית שנולדתי בו ,ההורים ,אחים ,החברים והעיר והסעתי אל יד בלתי ידוע של בירת
רומניה העיר בוקרסט ,מקום בו נפתח לפני ,הפרק אחי חשוב בחיי .אבל על זה אכתוב יותר למטה.
אחי יוז"ו במקביל לעבודתו בחנותו של גידלה הרשקוויץ היה פעל במסגרת ארגון ציוני בשם "חוג הנוער
הציוני"  C.T.S. Cercul Tineretului Sionistשם שיהיו פועלים גם רוב החברים שלו .למרות שהיה ילד
שקט ,מנומס ומסודר ,עשה לנו הרבה צרות ,ובמיוחד להורים שלנו ,ובשנת  1932החליט לעלות כחלוץ
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לפלסטינה דאז,אבל לא סיפר לנו דבר על שחלטתו ,ויום אחד ביחד עם בו דודו הרלה קאופמאן  ,שהיה גר
ברחוב מולנו ברחו מהבית ונסעו להכשרה לעבוד בחקלאות .באיזה כפר רחוק כ 150 -ק"מ מהבית מהעיר
רומאן.
כשגילינו ששניהם ברחו מהבית ולא ידענו איפה הם נמצאים ,ההורים הגישו תלונה למשטרה ובקשו לחפש
אותם ,גבר שלקח זמן ממושך ,תקופה שיחזיק אותנו במתח רב ובמיוחד אימא הייתה מיואשת .לאחר כחודש
קיבלנו הודעה שמצאו אותם וישלחו הביתה ברגל מתחנה משמרת-כפרית לשנייה ,כנהוג בזמנים אלא .הורים
כמובן שלא הסכימו ונסעו לקחת אותם הביתה עם הרכבת .בכפר שבו עבדו היו עוד הרבה צירים יהודים
שעברו את ההכשרה לעבוד בחקלאות ארץ ישראל .שם היו מאורגנים בשיטה קיבוצית ,עבודה ישנה ,אוכל,
לבוש ,הכול ביחד ,עבור כולם.
הבחורים חזרו הביתה אבל עם זה לא נגמר ,מאחר ואחי  IUJUעשה שם מעשה לא מחושב וכדי לקבל את
הצ"רטיפיקת להיכנס לארץ ,לפי חוק הבריטי  ,נתנו עדיפות ראשונה לזוגות נשואים ,ואז סידר לעצמו,
ובעזרת אחרים מסמכים של נישואים מדומים עם בחורה שעשתה גם היא הכשרה.
זה קרה בין שנות ,1932-33כשאחי יוז"ו היה צריך להתגייס לצבה רומניה כמו כל ציר בגילו .הייתה אפשרות
להסדר עם הצבה ,כל מי ש קונה סוס מתאים לדרישות הצבא ותורם לצבא את הסוס לאחר גמר השרות
הצבאי יכול לשרת בגדוד פרשים רק שנה במקום שלוש שנים .ולאחזור כל ערב בבית .מאחר ובעירנו היה
גדוד כזה אבא רצה לקנות לו סוס אבל יוז"ו התנגד בתוקף ולא הסכים לאפשרות ההסכם עם הסוס.
בבית כולנו הינו מודאגים מהכוונות הציוניות שלו ,אימא בכתה כול הזמן במחשבה שלא תראה אותו אף פעם
במיוחד שהגיעו גם לרומניה על המאורעות ורציחות היהודים בארץ ישראל.
אינני יודע עד היום מה שכנע אותו פתאום לוותר על רעיון העלייה ,אני חושב שהדמאות הבכי והבקשות של
אימא ,הדאגות שלנו ,או המאורעות בארץ ,אבל אז שוב עשה דבר ילדותי ובלי להתייעץ ובלי לחשוב יותר
מידי ,ביחד עם בחור אחר שהסכים לעלות במקומו ,החליפו את התמונות ממסמכי הנישואין וההגירה במחשבה
תמימה שהזיוף לא יתגלה .לרוע המזל השלטונות גילו את הזיוף ואסרו את כל המעורבים בפרשה עגומה זו.
אז התחילה תקופה חדשה של תרעומת וריצות ,כשאבא דרך המכירים מהמפלגה שהוא היה פעיל ,פרוטקציות
וטובות-הנאה הצליח לטשטש את כל הפרשה שבה היה מעורב גם בנו של רב העיר ,הרב יסאקזון Isacsohn
בגלל פרשה זו שפתרונה ארך זמן ממושך פג זמנו של אפשרות ההסדר עם סוס ,היה צריך להתגייס לצבה
ונשלח לשרת שלוש שנים לגדוד משטרת-כפרים במקום רחוק מהבית  180ק"מ מרומאן ומשם היה בא הביתה
פעם לקמה חדשים.
כמו כל דבר בחיים חלפו שלוש שנים קשים עבור כולנו ועבורו במיוחד ויתחיל לעבוד בחנות של פרפומריה.
עם עלית לשלטון המשטר האנטישמי בשנת  1939נשלח כמו כול יהודי רומניה למחנות עבודה בכפייה עד סוף
המלחמה ובשנת 1946
התחתן עם רוצה שהכיר אותה בחנות איפה עבדו ביחיד ,ופתחו חנות ברומאן ברחוב הראשי עד סוף שנת 1948
כשהקומוניסטים עלו בשלטון עברו לעבוד כשכירים .בשנת  1947נולד בנם עדי .בשנת  1961עלו לישראל
ועברו לגור בגבעת שמואל.
ביום  31.07.1975בזמן העבודה ,יוז"ו לקח בהתקף-לב ואשפז בבית חולים איכילוב בתל-אביב נכנסנו אצלו
שהיה בטיפול נמרץ הוא אמר לנו שמרגיש טוב אבל חושש ש האולקוס הישן שלו נפתח .באותו הלילה בשעה
אחד קיבלתי טלפון מרוצה שביקשה לבאו מייד לבית חולים ,כמובן שנסעתי מיד עם בטי אשתי ז.ל .ולצערנו
הוא כבר לא היה בחיים נפטר בגיל  65וקבור בבית עלמין גורדון ראשון לציון שתי שורות ליפני קברו של אבא
זיכרונם לברכה

הלימודים
כשהגעתי בגיל חמש ההורים רשמו אותי לגן הילדים כרוב לבית אבל מתקופה ההיא לא זוכר הרבה דברים,
חוץ מזה שהבניין היה בצורת וילה ,עם אדריכלות ספציפית רומנית ,ממוקם באמצע גו ענק מלא עצי ערמוני
בר.
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בגיל שבע כנהוג אז ,רשמו אותי ההורים לבית הספר היסודי היהודי ,לבנים ,שנבנה על ידי קבוצת
משכילים ,שהתארגנו ואספו את סכום הדרוש וביום  21ביוני  ,1909בהשתתפות ציבור גדול ובנוכחות
הממונה על המחוז ,הונח אבן היסוד של בנין בית הספר הישראלי ברומן .עד ,פעל בית הספר היסודי בשני
בנינים עם ארבע כיתות בכל בנין .עבודות הבנייה שבוצעו על ידי קבלן ידוע ברומן ,בשם מיכאל ברוקמאייר,
התקדמו מהר ולאחר שצויד ברהוט וחומרי לימוד מודרניים ,נפתח בית הספר החדש באופן חגיגי ,בחודש
אוקטובר  1910עם  226תלמידים.
בזמן מלחמת העולם הראשונה ,הפך בית הספר לבית חולים ותלמידיו פוזרו ולמדו בכמה בתי כנסת .לאחר המלחמה,
הבניין שופץ ונפתח תחת הנהלתו של פרופסור סוחרד ריבנזון ,Suchard Rivenzohn ,בן דוד של אבא ,חבר בית הנבחרים
לשעבר ,עיתונאי משכיל ,עם פעילות רבה בתחום התרבות והצדקה ,שסיים את לימודיו בפריז .בית הספר פעל בחסות משרד
החינוך והתרבות של רומניה ובהנהלת הקהילה היהודית ברומן .כשהתחלתי את הלימודים ,מנהל בית הספר היה עדיין מר
ריבנזון ,לאחר  20שנה שכיהן בתפקידו.
אני זוכר היטב את היום הראשון שהלכתי עם אבא לבית הספר .הייתי מאד נרגש ,כשראיתי את מנהל בית הספר ,שקיבל
אותנו תלמידי כיתה א' ,עומד למעלה על המדרגות המובילות לכניסה ומשם בירך את הבאים בהתחלת הלימודים בבית הספר
היסודי.
בניין בית הספר היה ממוקם בשכונה היהודית ,קרוב לשפת הנהר מולדובה והיה בניין גדול ומרשים עבור הזמנים ההם .עם
 6-7המדרגות הרחבות בכניסה והדלתות שעבורי ענקיות ,יחד עם המנהל שעמד שם למעלה ,הפחידו אותי ונעשיתי קטן יותר
ממה שהייתי .כדי לחמם את האווירה ,שאל אותנו המנהל אם אנחנו אוהבים לרוץ? ולתשובתנו החיובית ,הוא אמר לנו לרוץ
עד סוף החצר של בית הספר ,כ 60-70 -מטרים ,בכדי לראות מי יגיע הראשון .כל הילדים התחילו לרוץ ,רק אני ,הביישן
איך נשארתי במקום בטוח ,צמוד לרגלו של אבא.
בבית הספר הזה ,למדתי ארבע שנים והיו לנו שני מורים; מר יוסף נאימן Naiman ,לתולדות עם ישראל ,עברית ותנ"ך.
השני היה נוצרי ,מר גאורגה אוסקאתו Gheorghe Uscatu ,שלימד אותנו תולדות העם הרומני ,השפה הרומנית ,חשבון
וידיעת-הארץ .בכיתות המקבילות המורים היו אליאס פלדשטין לעברית תנ"ך וכ"ו וליתר המקצועות ,מורה נוצרי ,בשם
ואסילה מנקאש . Vasile Mancas ,קיץ אחד ,נפטר המורה לשפה הרומנית וכל תלמידיו ,השתתפנו ,בטקס הלוויה .אצל
הגויים נהוג לקבור את הנפטר לאחר שלושה ימים ,מיום פטירתו .כל הימים האלה ,בבית ובדרך לבית הקברות ,היו מחזיקים
את הגופה ,לבושה עם חליפה חגיגית ,עניבה ונעלים ,מונחת בארון המתים ,לא מכוסה .אז ראיתי בפעם הראשונה בחיי בן
אדם מת וביחד עם העובדה שמגופתו ובסביבתו נדף ריח לא נעים  -עקב החזקתו בבית במשך שלושת ימי הקיץ  -עשה עלי
הדבר ,רושם רע ואפילו מפחיד.
המורה נאימן לימד אותנו כל ארבע השנים ,אבל עם העברית לא הסתדרתי ,לא ידעתי לקרוא ולא לכתוב ,חוץ מהאותיות
האלפון א – ב ,ועם ה"ידע" הזה עליתי ארצה .המורה נאימן היה איש גבוה ,חזק וקצת כפוף ופניו היו מחוטטים מאבעבועות-
רוח ,שסבל בילדותו .הוא היה מורה טוב ,סמכותי ,אבל כשהיינו נותנים לו את ההזדמנות והיינו מעצבנים אותו ,הוא לא היה
מרביץ ,אבל היה תופס אותך בעור מתחת לסנטר והיה מושך אותך כלפי מעלה וכדי שלא תוכל להתרומם על קצה אצבעות
רגלים ,הוא היה דורך על כף-רגלך .בשנת  ,1944מכונית צבאית דרסה אותו והוא נפטר בדרך לבית החולים.
כשההורים ראו את "הידע" שלי בעברית ,פחדו שלא אהיה "יהודי טוב" וחלילה לא אדע להתפלל בבית הכנסת ,שכרו
עבורי מלמד ,שבא שלש-ארבע פעמים בשבוע ,אחרי הצהרים ,ללמד אותי לקרוא בסידור .הוא כמובן היה אדם דתי עם פאות,
לבוש בגדים וחלוק שחור והיה צולע .המלמד השתדל מאד ,אני פחות ולבסוף  -לא הצליח ללמד אותי לקרוא בסידור.
בשנת  1932סיימתי בית ספק היסודי ולאחר שעברתי בהצלחה את בחינת קבלה ,התחלתי את הלימודים בית
הספר התיכון בשם  Liceul Roman Vodaלאחר שפורסמו תוצאות המבחנים התחלתי לקנות ספרים
מחברות וכמובן תלבושת אחידה וכי אחד הרגיש את הצורך להסביר לי את השוני מבית הספר היסודי לתיכון.
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מורה לכל מקצוע ,מחנך,כל תלמיד קיבל מספר שהיה חייב לתפור על השרוול הימני

של התלבושת

עם חברים מבית ספר תיכון
בשעה טובה התחלתי את הלימודים בבית ספר תיכון,עם מורה לכל מקצוע וכשנכנסו בכיתה הינו קמים ולאמי
ולא מתיישבים עד שהמורה היה מסמן לנו לשבת .אני זוכר במיוחד את מר הולינגר ,יהודי ,מורה למתמטיקה
שהיתי שונה אותו במיוחד ו מפחד ממנו .המורים ,האבירה ביחד עם הבניית הגדול והמפואר חייבו אותך
ליתר כבוד ואחריות .בניין בית ספר התיכון נבנה בשטח שהיה בית הקברות היהודי הישן שחולל ונהרס
בשנת  .1872דבר זה לא ידעתי כשלמדתי שם .נודע לי יתר מאוחר
בקשר לבית העלמין זה קיימים מסמכים 'מזכירים את קיומן עוד משנת 1825ומציינים בהם 'כונן לפני 300
שנה דהיינו בערך משנות .1500-1550אוכלוסיית הנוצרית מהמקום,תחת השפעת הכמרים דרשה לעתיק אותו
בתואנה שהלוויות מפריעות להם וכומר שקנה קמה בתים בקרבת המקום הפיץ שמועות שקריות שבביב
הקברות פועל בית מרזח .בלי לבדות את אמיתות הטענה ראש העיר דאז בשם  Fundacescuשבליל 19
באפריל ,1872בעזרת מכבי-אש חילו הקברים עקרו את העצים ותקעו צלבים במקום הקברים היהודים.
כשהקילה היהודית ראתה שהשלטונות לא הכירו הבית העלמין הישן קנו בשנת  1876מגרש
אחר ברחוב ב שם  Bogdan Dragoshאיפה נמצא בית קברות גם היום בו נקברו העצמות שהוצאו מהקברים
שחוללו בבית העלמין הישן ורוכזו בתך  300שקים.
 ,בשנת  1933בגיל  13הייתי צריך ,כמו כל ילד יהודי להניח תפילין .בים הנתון ,בלי טקס מיוחד ,הלכתי
עם אבא בבוקר ,לבית הכנסת ,שבו היה גבאי ,לתפילת שחרית ונרגש הנחתי פעם הראשונה את התפילין.
כשעליתי לתורה קיבלתי רגלים-קרות ורק אלוהים ואני ודענו באיזה מעמד-מעורער הייתי בשהייתי צריך לחזור
אחרי אבא את הברכות לעליית לתורה ,מאחר ולא ידעתי לקרוא בסידור .זה היה כל הטקס של בד-מצווה שלי.
הים המצב ישתנה לגמרה ,לשמחת ההורים שלי שמשם באיזה מקום למעלה בשמיים מסתכלים אלי מברך
שבעי-רצון.
בערך כאם באותם השנים ארצות אירופה ואמריקה נכנסו לקשיי מימון ,הרבה בנקים פשטו את הרגל,מפעלים
נסגרו והאבטלה הפשתה בכל העולם ,בעיות כספיות הורגשו גם ברומניה ,בכל אנף המסחר .אבא כמו אחרים
נקלע בקשיי כספיים שהכריחו לצמצם ההוצאות ,פוטר העובדים ובין היתר ,ולאחר שלוש שנים בתיכון הייתי
צריך להפסיק הלימודים .אז נכנסתי לעבוד כמתלמד בסיף של חב .ביטוח  ,GENERALAבד -בבד עם
העבודה נרשמתי לבית ספר בשעורי ערב איפה התחשבו בשלושת השנים שלמדתי בתיכון .בית ספר זה היה
בחסות משרד העבודה ,הלימודים היו חינם והבוגרים היו זכים לשרות צבאי מקוצר ,רק שנה במקום שלוש
שנים .בתקופת הלימודים עבדתי תקופה קצרה בחנות לבדים ואביזרי חייטות ,איפה הלכתי לפי עצתה של אימא
שאמרה לי ללכת שם ללימוד המסחר וכשאהיה אגודל נפתח ביחד עם אחי יוז"ו חנות ,ברחוב הראשי,בעיר ועל
השלט הכתוב "לאחים מרקו" חלומות של אם.
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היחידה ועוד.

בוקרסט BUCURESTI
מלבי  ,Malvy,התחתנה בשנת  1936ועברה לגור בבוקורשטי ,Bucuresti ,ביחד עם בעלה ,אוראל, Aurel ,מקום בו
פתחו
מעדנייה באחת מהשדרות הגדולות שבעיר ,בשם שדרת המלך קרול הראשון  ,Regele Carol Iמספר .57
לאחר כשנה ,מאז שמלבי התחתנה באחד ממכתביה ,הזמינה אותי לבוא ולהשתקע אצלם ,מאחר ושם ,בבירה רומניה ,הסבירה
לנו ,קיימות יותר אפשרויות למצוא מקום עבודה ולהתקדם ,כמו בערי-השדה ובמיוחד בעיר קטנה כמו רומן. Roman ,
כאשר קיבלנו את ההזמנה לא ידענו מה לעשות ,למרות שכולם הסכימו שבבירת המדינה יש יותר אפשרויות קידום ,אבל
לא כולם היו בעד נסיעתי בגיל כל כך צעיר .אלא שדווקא אימא ,עם כל שברון-לב ,שתצטרך להיפרד מהבן-זקונים ,הייתה
בעד נסיעתי והנימוק שלה היה מבוסס על שתי נקודות אלו :הראשון שיהיה למלבי מישהו קרוב אליה ,אחד מאחיה ותהיה לה
הרגשה יותר טובה והדבר השני ,היה ,ששניים מהאחים של אימא ,הדודים שלי ,היו גרים בבוקרסט.
לאחר שקיבלנו את ההחלטה ,התחלתי להתכונן נפשית וכמה ימים לפני הנסיעה ,סדרתי את הבגדים ויתר הדברים הנחוצים,
במזוודת קנים ובנוסף אימא דאגה להכין לי חבילה עם כרית ,שמיכה וסדינים" ,על מנת שלילד יהיה על מה לישון ועם מה
להתכסות" וכך עם המזוודה ביד אחת ,החבילה בשנייה ואני בגיל  17וחצי ,ביום  18במאי  ,1938עזבתי את הבית שבו
נולדתי ,את ההורים ,האחים ,הקרובים ,החברים ועיר מולדתי ,עליתי ברכבת ונסעתי אל הבלתי ידוע ,אל בירת המדינה,
לבוקרסט ,Bucuresti ,מקום בו נפתח לפני הפרק הכי חשוב בחיי..מבית הוריי ,אני שומר עד היום כמה חפצים ,שמזכירים
לי את ההורים ,המנהגים ואווירת הבית שנולדתי וחייתי בו עד שנסעתי לבוקורסט,
בתחנת הרכבת המרכזית ,שבצפון בוקורסט ,גיסי אאוראל קיבל את פני ומשם ,עם החשמלית ,אותה ראיתי אז בפעם
הראשונה ,נסענו הביתה ,אבל לפני זה עברנו דרך החנות ,בה מלבי חיכתה לנו והתעכבנו שם זמן מה .אחר כך ,הלכתי עם
מלבי הביתה .הם היו גרים אז ברחוב ,Mantuleasa ,מס'  ,31שנמצא בהצטלבות עם הרחובות  Calea Mosilor,ו-
, Bulevardul Carol Iקרוב מאוד לחנות שלהם.
עד אז לא הייתי בבוקרסט אבל בבית הייתי עושה לי איזה תמונה דמיונית איך צריכה להראות אב עיר הבירה ,רחובותיה,
הבניינים ועוד כמה דברים מסוג זה .במיוחד על הרחובות  Dudesti –Vacarest iמרובה יהודית איפה התאכזבתי היו רחוק מאוד
מהדמיון שלי ,מבחינת הניקיון והסדר אבל בסך הכול העיר יפה.
התחלתי לטייל בעיר כדי להכיר אותה יותר טוב ,ולבחון אפשרויות למלוא מקום עבודה מתאים ,הייתי מבקר אצל הדודים
להתייעץ בכול עניין ואחרי הצהריים איתי עוזר לגיסתי בחנות.
בשם
לאחר כשנה מצאתי מקום עבודה וביום  12באפריל  1939התחלתי לעבוד בחברה להובלות בינלאומיות
 Continentalבמחלקה להובלות מקומיות של סחורות ורהיטים.
העובדה שהתחלתי לעבוד נקלטתי טוב בחברה עם משכורת חודשית קבוע  ,נתן לי יתר ביטחון ועצמאות ובעקבות הרגשה שגיסי
לא היה מרוצה כי שאני גר אצלם ,התחלתי לחפש חדר לגור בו .ומצאתי ביום אחד
שפגשתי ברחוב חבר שלמדת איתו בתיכון ברומאן Jenica ,שעבר לגור בבוקרסט ברובה יהודית ,ברחוב  Epureanuביחד עם
הורים ואמר לי שיש להם מקום בחדרו ,כמובן שכירות.והסכמתי מייד.
כשהודעתי למטילדה על החלטתי הצטערה מאוד .אני רוצה לציין ולהדגיש במיוחד ,שמטילדה הייתה עבורי ,בכל התקופה
הזו ,בזמן שגרתי אצלם וגם אחר כך בזמן רדיפת היהודים ,העזרה העיקרית ,למרות כל הויכוחים שהיו לה עם אוראל בעלה .היא
עזרה לי כל הזמן ,בתקופת קליטתי בבוקרסט ,ברגעים הקשים ובמיוחד בזמן המלחמה ,כשהייתי במחנות עבודה בכפיה ,תמכה בי
מבחינה מוסרית וחומרית ,דברים שלא אשכח כל חיי.
לעתים קרובות ,אחרי שעות עבודה ,הייתי הולך אליהם לחנות או הביתה ,לראות אותה ותמיד היו לה כל מיני פתקאות,
שבהם הייתה רושמת המון דברים או שאלות ,כדי שלא תשכח לשאול אותי כשאבוא וכמובן שהייתה לה מוכנה חבילונת ,עם
דברי מזון וכן לא הייתה שוכחת להכניס גם כסף .ביני ובין מלבי הייתה כל הזמן אהבת אחים היא הייתה לצדי ,כפי שכבר
כתבתי ,בימים קשים ורטובים ,יהיה זכרה ברוך
שם החברים של  Jenicaקיבלו אותי יפה בחברתם והינו נפגשים כמאת כל יום אחרי העבודה ובמיוחד
בסופי שבוע ,בין החברים היו גם ספרדיים אבל אף אחד לא ידעה מה הוא ההבדל ,הינו מבלים ביחד.
בקשר ליהודים הספרדיים הרומנים ,שרובם היו עשירים ובעלי מעמד בחברה ,המסמכים מוכיחים שעוד בשנת 1848
הייתה קהילה ספרדית בבוקרסט ובראשה עמד יהודי בשם דוסיון באלי ,שעמד אז לצד איכרי רומניה במרד ,שהתרחש באותה
השנה .מהמסמכים ,שהוצגו על ידי הרב הספרדי מבוקרסט ,בשם בז'ראנו ,בסוף המאה ה ,19 -היו ברומניה  640משפחות
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ספרדיות שבאו מבולגריה ובוסניה ובשנת  1930מספרם עלה רק בבוורסט ל 9320 -משפחות ,בנוסף לעוד כמה מאות ,שגרו
בעוד מספר ערים בדרום הארץ.
בבוקרסט ליהודי ספרד היה בית כנסת גדול ומפואר בשם "הקהל הקדוש הגדול" ,ידוע יותר בשם בית הכנסת הספרדי,
שהוצת ונהרס עד היסוד בזמן התפרעות הקבוצה האנטישמית ,הידוע בשם "משמרת הברזל"  ,Garda De Fierב20-22 -
ינואר  ,1941אך ,על כך בהמשך.
כפי שכתבתי ,השכונה  ,Vacarestiהייתה שכונה יהודית שבה היו גרים רוב יהודי העיר וכל החנויות ,המסעדות ,בתי
הקולנוע ,בתי הקפה ובתי המגורים היו בבעלות יהודית.
באחת מהפגישות עם החברים היקרתי בחורה ,בת  ,16שמצאה חן בעיני ממבט ראשון ,שמה היה בטי כץ ,שבאה בלוית
אחיה ,הרמן כץ .הם גרו ברחוב  13בספטמבר מס'  ,11ביחד עם הוריהם ,האם שיינצה והאב ליון ,ביחד עם אחיהם ,יוסף
ופיקו ,לאביהם היה שם בית מלאכה,לחייטות מול הבניין הידוע ,של גדוד הצבא הרומני.Regimentul 6 Mihai Viteazul ,
רחוב זה היה בשכונה ,שבמערב העיר ,רוב האוכלוסייה נוצרית ,במרחק של ¾ שעה ,נסיעה עם החשמלית ,מהשכונה
היהודית  .Vacaresti-Dudestiמאחר ובטי והרמן למדו בבית הספר היהודי בשכונה זו ,בטי למדה בגימנסיה יהודית
למסחר של בנות ,בשם גולדפרב  Instructiunea Goldfarbוהרמן בבית הספר התיכון היהודי ,בשם "התרבות" ,Cultura
כל החברים שלם היו משם
בטי הייתה בחורה ביישנית ,ביותר ,לא מרשה איזו תנועה לא מקובלת או בדיחה גסה ,אבל אהבה מאוד לרקוד ,ריקודי
סלון .מכיוון שהייתה באה למפגשי סוף השבוע תמיד עם הרמן ,היה קשה להתקרב אליה ,או ללוות אותה הביתה ,אז הייתי
מסתפק רק ללוות אותם עד לתחנת הרכבת החשמלית .כפי שכתבתי ,בטי מצאה חן בעיני ממבט ראשון ,אבל מצידה לא ראיתי
שום רמז או מחווה ולא הייתה לה כלפי שום התייחסות .למרות שהייתה בעלת מזג עליז ,מלאת חיים ,אהבה לרקוד ,היה בה
משהו של שמירת במרחק.
עם הרמן הייתי חבר טוב ,מאחר ויצאנו ביחד ,הבחורים והרבה פעמים הייתי גם מבקר אצלו בבית ובהזדמנות זו הייתי
פוגש,כמובן ,את בטי .עם הזמן ,נהפכתי לבן בית ומכיוון שידעו שאני בודד בבוקרסט וההורים שלי גרים ברומאן היו מזמינים
אותי לפעמים גם לארוחת ערב.

המפלגות האנטישמיות – רדיפת היהודים
ברומניה היו מאז ומתמיד ,מפלגות אנטישמיות ,אבל השפעתם הפוליטית ,הייתה מבוטלת ,עד שנת  ,1936כשהייתי עוד
ברומן ,נפל דבר כשבגרמניה ,המפלגה הלאומית-סוציאליסטית ,הנאצית ,עלתה בשלטון בבחירות די דמוקרטיות ,דבר שעורר
גם את המפלגות האנטישמיות ברומניה .אחת מהן ,הייתה המפלגה הקוזיסטית ,Cuzist ,בהנהגתו של אנטישמי ותיק וזקן
בשם  .A.C.Cuzaהמפלגה התמזגה עם מפלגה אחרת ,בהנהגתו של משורר ידוע ואנטישמי .Octavian Goga ,עצוב לציין
שברומניה של היום ,למרות הכל ,עדיין מוצאים לאור ,את שיריו.
מאוחר יותר נוסדה עוד מפלגה אנטישמית ,צעירה יותר ,ותוקפנית יותר ,בשם "משמר הברזל" ,Garda De Fier ,או
הלגיון  ,Partidul Legionarאו "החולצות הירוקות" שסיסמתה הייתה "הלחימה נגד הסכנה היהודית" ,נגד המדינאים שלפי
דעתם היו משתפי הפעולה עם היהודים ,ונגד הקומוניסטים ומנהיגיהם היהודים.
מוזרה הייתה העובדה שמנהיגה ,Corneliu Zelea (Zelinsky) Codreanu ,היה במוצאו ,פולני ובארכיון בית המשפט
בעיירה קטנה ,בשם "חושי" Hushi,נמצאו מסמכים ,שדרכם ,אביו ,הפרופסור Ion Zelinsky ,ביקש לשנות את שם השפחה
שלו ושל בנו  ,Corneliuשנולד בשנת  1903מ ,Zelinsky -ל .Codreanu -תורת מפלגה זו ,בנוסף לאנטישמיות ואנטי
קומוניזם ,הייתה גם מיסטית-דתית ,עם השפעה על נוער השולים הירוד והחוליגאני ,אבל גם על מעמד הביניים והפועלים
המבולבלים מבחינה פוליטית.
למזלנו היהודים ,בין המפלגות הללו ובין המפלגות שהיו בשלטון ,הייתה יריבות גדולה ,לפעמים היו משתמשים בנשק כדי
להשתיק אותם .ולפעמים השלטונות היו מוציאים את הצבא וברחוב התנגשויות היו לא מעט הרוגים ופצועים.
בשנת  ,1936היה שר החוץ של רומניה Nicolaie Titulescu ,אישיות ידוע ומוערכת בין הפוליטיקאים בעולם ,הוא שלח
מכתב למלך רומניה,דאז ,Carol Al 2-Leaשבו בקש לשים קץ ולדכא ,את הזרמים הלאומיים ואנטי קומוניסטיים ,אבל
ראש הממשלה דאז ,Gheorghe Tatarescu ,גם כן פוליטיקאי ידוע ,התנגד והשיב לו '' :יש לדכא את הפרעות ,אבל לדכא
את התנועה ,זה משהו אחר" .באחד מהמאורעות האלימים עם כוחות המשטרה ,בשנת  ,1938כשהלגיונרים יצאו לרחוב
והפרו את הסדר הציבורי ,נהרג מנהיגם . Corneliu Zelea Codreanu
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בשנת  ,1939הזדמן לי להיות עד לאחת מההתנגשויות האלה .במקרה הייתי במרכז העיר ,בשדרת  ,Elisabethaפינת
 ,Calea Victorieiכששמעתי יריות מכיוון הבניין היפה ,של מועדון קציני הצבא Cercul Militar ,ומהביניים הסמוכים לו.
מיד כל התחבורה נעצרה וכל הולכי הרגל שהיו במקום התחילו לרוץ ולתפוס מקלט בבניינים הסמוכים ,או מאחורי הפסלים
מכיכר האוניברסיטה ,שם גם אני הסתתרתי .משם ראיתי ,אחרי זמן מה ,איך עברו משאיות ,שבהם הלגיונרים היו מעבירים
את פצועיהם לבית החולים הקרוב ,Coltzeaאו את ההרוגים לחדרי המתים.
כשהמהומות נרגעו והגעתי הביתה ,מצאתי את כולם מודאגים ,איפה היית? במיוחד כששמעו בשידור  ,של התחנה שעליה
השתלטו הלגיונרים לזמן קצר ,כי אף היהודי לא יישאר בחיים "אפילו אם יסתתר בחור של נחש".
ראש ממשלת רומניה דאז  ,Armand Calinescuהיה אישיות פוליטית ,שהייתה לו עין שמאלית מכוסה הוא פקד על
הצבא להשתמש בכוח ולשים קץ להתפרעויות הלגיונרים ,דבר שנעשה ,אבל הם לא סלחו לו על מעשיו .ביום  21בספטמבר
 ,1939בשעות הצהריים ,ארגנו התנקשות בחייו והרגו אותו בזמן שהיה במכונית ,בדרך הביתה .הם ביימו תאונת דרכים ,בין
עגלה ומשאית שחסמה את הרחוב והכריחה את נהגו לעצור את המכונית ואז לפי התכנית ,הלגיונרים ,התקרבו למכונית ירו
בראש הממשלה והרגו אותו במקום .למחרת ,כוחות המשטרה תפסו אותם ,שפטו אותם ובאותו הערב והוציאו אותם להורג,
באותו המקום שהרגו את ראש הממשלה והשאירו את גופותיהם ברחוב  24שעות ,כדי שהציבור ,שבא בהמוניו ,יראה וירא.
בבחירות שהתקיימו ברומניה אחר כך ובעזרת הגרמנים ,שהתחזקו באירופה מערבית ,אחרי ניצחון מפלגתו של פושע,
אדולף היטלר ,המפלגה האנטישמית  ,Partidul Cuzistעלתה לשלטון והדבר הראשון שעשתה היה ביטול האזרחות ל-
 ,130.000מתוך מעל  450.000יהודים שחיו אז ברומניה בשנתה .1939
עד אז אנשי מפלגות אלו לא היו מעיזים להיכנס לשכונות היהודיות ,בבוקרסט ,בהן היהודים היו הרוב ,אבל עם הזמן
ועלית כוחם בשלטון ,נעשו יותר ויותר תוקפנים ועברו מהתקפות בעיתונות האנטישמית ,להתקפות פיזיות נגד האוכלוסייה
היהודית באמצעות קבוצות חוליגניות.
שבוע ימים לאחר שהמלך קרול השני ויתר על כס המלכות ,ב 14 -לספטמבר  ,1940האלוף ,ANTONESCUתפס את
השלטון ויניק לעצמו את התואר "מנהיג האומה" כמו כן ביטל את החוקה ועבר ליישם ,גם ברומניה את סיסמת הנאצים,
” ,“Judenreinדהינו ,לנקות את הארץ מהיהודים .בחדשים הבאים ,פורסמו חוקים וגזרות אנטישמיים נגד היהודים ,שבהם
החליטו על מספר צעדים כמו:
הוצאת החיילים והקצינים היהודים מהצבא.הוצאת התלמידים והמורים היהודים ממערכת החינוך הממלכתית.הרחקת הרופאים היהודים ,מארגון רופאי רומניה ,מבתי החולים הממשלתיים וביטול זכותם להחזיק קליניקות פרטיות.הרחקת הסטודנטים היהודים מהאוניברסיטאות וביטול זכותם להירשם בבתי ספר להשכלה גבוהה.ביטול החוק הרומני בדבר ההגנה על חופש הפולחן והדת היהודית.הוצאת היהודים מהכפרים והעירות הקטנות ,וריכוזם בערי מחוז.ביטול זכותם של עורכי דין יהודים ,להופיע בבתי המשפט ,או לייעץ לאחרים.הסופרים והשחקנים היהודים ,הורחקו מארגוני השחקנים ,ונאסר עליהם לשחק בתיאטרונים.נאסר על הסופרים והמלחינים היהודים להוציא לאור ספרים ,ולכתוב בעיתונות הרומנית.
בשנים  1940-41חיו ברומניה כ 700.000 -יהודים 14% ,מאוכלוסיית המדינה בת ה 18 -מיליון תושבים.
בנוסף לכל אמצעי הדיכוי ה"חוקיים" ,הממשל נתן יד חופשית לארגונים האנטישמיים להפגין ,דבר שנתן אור ירוק
לחוליגנים להיכנס לשכונות היהודיות .שם הם התעללו ,אסרו ,בזזו את רכושם של היהודים בנוסף לרכוש שהוחרם על ידי
הממשל והרגו מספר יהודים .שיא הפוגרומים ,שבהם הצטיינו הלגיונרים ,היה בבוקרסט ,בימי המרד ,של  20-22בינואר
 ,1941בו נחרבו מאות בתים ונהרגו  131יהודים.
באותה הזמן כנופיות של חוליגנים לגיונרים ,נכנסו והחריבו בית הכנסת הידוע ,GUTTMAN ,הוציאו את הרב גוטמאן
ובניו ,ביחד עם יתר המתפללים והובילו אותם לבית המטבחים העירוני ,שם לעיני הרב ,טבחו את כולם ואת גופותיהם תלו על
וויי התליה של בשר הבהמות ועליהם תלו שלטים "בשר כשר"
גם בביתם של הוריה של בטי אשתי לעתיד ,נכנסו קבוצת חוליגנים-לגיונרים ,החריבו את הבית ,שברו חלונות והרהיטים
אבל למזלם הם קיבלו מקלט אצל בעל הבית  ,נוצרי ,שגר בחצר הבניין וכשחזרו הביתה מצאו הכול הרוס.
בשלב זה השלטונות הבינו שהמצב יצא משליטתם והוציאו את הצבא לרחוב להשליט סדר ,אסרו את מנהיגי המרד .אבל,
שניים מהבולטים שבהם ,הצליחו בעזרת הנאצים לברוח לגרמניה ,אחד בשם  ,Horia Simaקיבל שם מקלט מדיני ושם גם
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מת .השני ,בשם  ,Viorel Trifaהצליח להגיע לאמריקה ובעזרתם מהגרי רומנים ,כיהן ככומר בכנסיה רומנית ,באחת
מהערים ,עד ששלטונות ההגירה חשפו את זהותו וגירשו אותו.
באירופה ,היטלר השתלט על המצב ועשה כל העולה בדעתו ,מאחר וממשלות רודפות-השלום ,של אנגליה ,צרפת וגם
ארצות הברית ,לא היו מוכנות ומסוגלות לעצור אותו או להשתתף במלחמה כוללת ,עולמית ולזמן ארוך .הן ראו את עצמן
חסרות אונים.
בליל 22 -ביוני ,1941רומניה הצטרפה לגרמניה ,במלחמה נגד ברית המועצות וארצות הברית .שגריר גרמניה בבוקרסט
היה  Baron Manfred Von Killingherותחת השפעתו בשטח הכבוש של ברית המועצות שהיה בשליטת רומניה ,ב
 ,Transnistriaהרומנים הקימו גם שם מחנות ריכוז ,כמו ב ,Moghilev, Tiraspol, Berezovca -ועוד ,אליהם נשלחו
אלפים מיהודי רומניה ממחוזי  Basarabia' Bucovina Transivania Moldovaשם נפטרו כ 50% -מהם בגלל התנאים
הקשים והבלתי אנושיים ששררו בהם .שם שהאכילו את האסירים עשב ,שחת ומספוא .לאותם המחנות נשלחו גם צועני
רומניה ,שגם הם נרדפו על ידי הנאצים.
אני חייב לציין שמיהודי בוקרסט רק מעט נשלחו למחנות ריכוז ,אינני יודע מה הייתה הסיבה ,אולי בגלל נוכחות
השגרירויות הזרות או העיתונות הזרה או לחצים אחרים ,אבל רוב יהודי הבירה נשלחו למחנות עבודת פרך בכפייה ,בשטח
רומניה וב.Transnistria -
משאר ערי הארץ היהודים נשלחו למחנות הריכוז שציינתי למעלה ואלה שנשארו בבית ,המבוגרים והנשים ,חויבו ללכת
עם "טלאי הצהוב" בצורת מגן דוד ,תפור במקום בולט על השרוול.
בעיר  ,Iasiבירת מחוז  ,Moldovaבסוף חודש יוני  ,1941ביום ראשון ,המשטרה וכוחות הצבא ביצעו פוגרום ביהודי
העיר ,כשאלפים הוצאו בכוח מבתיהם ורוכזו בבניין המשטרה ,שם התעללו בהם ,רבים נהרגו והנותרים בחיים הועברו
לתחנת הרכבת שם נדחסו ונסגרו בקרונות משא ,של שתי רכבות ,בהם הצפיפות הייתה כל כך גדולה ,שהאנשים היו צריכים
לעמוד אחד על יד השני ,כמו בקופסת סרדינים .הרכבות האלה נשארו בזיכרון ההיסטורי של יהודי רומניה ,בשם" -רכבות
המוות" .שבהן נשים ,ילדים ,זקנים וצעירים ,נפלו ומתו כמו זבובים בגלל הצפיפות והחום.
אחת מהרכבות הופנתה לכיוון העיירה  Targul Frumosומשם לכיוון העיר  ,Calarasהשנייה לכוון עיירה אחרת
 .Podul Iloaieiהייתה צפיפות נוראית בתוך הקרונות הסגורים ,שהיו מיועדים במקורם להובלת סחורות ובהמות ,ללא מים
ומזון ,בחום בלתי נסבל של חודש יוני ,וכתוצאה מכך נפטרו מעל  11.000יהודים.
לרכבות האלה ,לא היה יעד ברור ,השלטונות לא ידעו מה לעשות איתם לכן הובילו אותם ממקום למקום ,בין תחנת רכבת
אחת לשנייה ,הלוך ושוב כך יצא שאחת מהרכבות ,הגיעה גם ל.Roman -
שומרי הרכבות ,המלווים ,היו עוצרים את הרכבות רק כשריח הגופות של הנפטרים היה בלתי נסבל ,אז היו פותחים את
הדלתות ומכריחים את הנותרים בחיים ,להוציא את הגופות מהקרונות .את המתים היו קוברים בקבר אחים ,על יד מסילות
הברזל.
בעיר רומאן ,גרה אז ,משפחת בעלי אחוזה ,גויים בשם משפחת  ,Agariciהכרתי אותם ולפי המסמכים הנמצאים בארכיון
"יד ושם" ,מסופר על מעשיה האנושיים האמיצים של גברת  ,Viorica Agariciכאשר שמעה על הרכבת ,באה לתחנה של
יישוב ליד רומאן,בשם  ,Mircestiובאצילותה הנוצרית ,סיכנה את חייה ועם כל סירובם של החיילים המלווים את הרכבת,
שאיימו עליה בנשקם ,ואמרו לה אמרו לה שבפנים נמצאים " הז'דנים )כנוי גנאי ליהודים( מיאשי"  Jidanii din Iasiהיא לא
ויתרה והכריחה אותם לפתוח את דלתות הקרונות ,כשפתחו הדלתות ,כולם נשארו בתדהמה ממה שראו בתוך הקרונות והנה
מה שסיפרה ,מאוחר יותר ,גברת :Viorica Agarici
"ראיתי אז לפני עיני ,גיהינום שבו ,בכל קרון ,עשרות אנשים ,עמדו ,בשכבה עבה של לכלוך בני אדם ודם ,ערומים ,יוצאים
מדעתם מצימאון ,נדבקים אחד לשני ,כמו סרדינים ,גויות וגוססים וגם אחרים ,שהיו עוד בחיים ,שזה שלושה ימים ,נוסעים
מפה לשם ,בחם מחניק ,בקרונות משא סגורים ואטומים ,שלפניכן שימשו להובלת פחמת-הסידן".
הגברת הזו ,נכנסה לקרונות רכבת המוות ,הורידה את כולם ,שטפה את האנשים החיים ,עם צינור מים וחילקה להם מים
ומזון .מדינת ישראל ,כמכירת טובה ,העניקה לגברת האצילה  ,Viorica Agariciאת תואר הכבוד של "חסידי אומות
העולם" ,תואר שמעניקים לכל אלה שעזרו ליהודים ,בזמן הרדיפה האנטישמית ושמם נרשם "ביד ושם" בירושלים.
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הפוגרומים מבוקרסט מ 20-22 -בינואר  1941ומהעיר יאשי IASHI ,בחודש יוני  ,1941רכבות המוות ,מחנות עבודת
הכפייה ,מחנות הריכוז מ Transnistria -ועוד ,כמו מעשי רצח ,הרי המנהיגות וחלק לא מבוטל מהאוכלוסייה ,שיתפו פעולה
עם הנאצים הגרמניים והתחרו ביניהם ברדיפת היהודים ובשוד רכושם ,מאורעות אלו נשארו ככתם בהיסטוריה של רומניה.
מעניין ,שדווקא אלו ,שכחו את מעשיהם והתלוננו ,שבשעה שהצבא הרומני נסוג מהשטח הכבוש ,היו יהודים שהרביצו
להם .נגיד אפילו שהיו מקרים כאלה ,ולא צריכים להיות מופתעים מכך ,אבל בשום אופן ,אי אפשר להשוות זאת עם מה הם
שעשו ליהודים ,כשהיו במחנות הריכוז ב.Transnistria -
את האירועים עד עכשיו והשתלשלותם ,כתבתי ,כמעט בשלמות מהזיכרון ,רק במטרה לציין את האווירה הפוליטית שחיינו
בה בשנים האלה .יתכן שעשיתי כמה טעויות מבחינת הסדר ,אבל המאורעות אמנם התרחשו ,הם אמיתיים וחייתי אותם.
אני מתנצל אם פה ושם לא דייקתי בגלל הזמן שעבר מאז,

מחנות לעבודה בכפיה
בהתחלת חודש אוגוסט  ,1941השלטונות האנטישמיים של רומניה ,פרסמו הודעה בה ציוו על כל יהודי בוקרסט ,גברים
בגילאים בין  18-50שנה ,להתייצב למחרת היום ,בחצר בניין משטרת הבירה ,שנמצא גם היום ,ברחוב ,Calea Victoriei
עם לבנים ומזון לשלושה ימים ולא שכחו לציין בצו שפרסמו" ,שמי שלא יתייצב ,יישפט וגזר דינו יהיה מוות".
במצב זה ,מול האיום של דין מות ,לא הייתה לנו ברירה ואוראל ואני ,ארזנו את הבגדים וביחד עם הרמן ,שהצטרף אלינו,
ביום  3באוגוסט  1941התייצבנו שלושתנו ,בחצר משטרת הבירה ,יחד עם עוד כאלפיים יהודים.
מחצר המשטרה ,הובילו אותנו ברגל עד לתחנת הרכבת ,בוקרסט-מיון ,Bucuresti –Triaj ,כ 10 -קילומטרים ממרכז
העיר ,שם העלו אותנו על קרונות רכבת-משא ,שחיכתה לנו ומשם ,בליווי כיתת חיילים ,נסענו לכיוון עיר הנפט ,Ploiesti
הממוקמת במרחק של  50ק"מ מהבירה .הרכבת נעצרה מחוץ לעיר ,באמצע השדה ,במקום מבודד ,קרוב לרשת מסילות ברזל
בשם  .Ploiesti-Triajמאוחר יותר נוכחתי לדעת שהיו יהודים אמיצים ,שלא התייצבו ,הצליחו אחר כך ,להסתדר במחנות
עבודה יותר קרובים לבית ,עם משטר פחות חמור.
איך שהגענו ,התחילו לארגן את המחנה תחת שמירת החיילים שבאו איתנו ,גידרו את המקום והרכבת ,עם גדר-תיל גבוהה
ומתוכה היה אסור לצאת .מפקד המחנה היה סרן רומני ,ממוצא גרמני ,בשם .Capitanul Roll
בהתחלת חודש אוגוסט  ,1941השלטונות האנטישמיים של רומניה ,פרסמו הודעה בה ציוו על כל יהודי בוק גברים
בגילאים בין  18-50שנה ,להתייצב למחרת היום ,בחצר בניין משטרת הבירה ,שנמצא גם היום ,ברחוב ,Calea Victoriei
עם לבנים ומזון לשלושה ימים ולא שכחו לציין בצו שפרסמו" ,שמי שלא יתייצב ,יישפט וגזר דינו יהיה מוות".
במצב זה ,מול האיום של דין מות ,לא הייתה לנו ברירה ואוראל ואני ,ארזנו את הבגדים וביחד עם הרמן ,שהצטרף אלינו,
ביום  3באוגוסט  1941התייצבנו שלושתנו ,בחצר משטרת הבירה ,יחד עם עוד כאלפיים יהודים.
מחצר המשטרה ,הובילו אותנו ברגל עד לתחנת הרכבת ,בוקרסט-מיון ,Bucuresti –Triaj ,כ 10 -קילומטרים ממרכז
העיר ,שם העלו אותנו על קרונות רכבת-משא ,שחיכתה לנו ומשם ,בליווי כיתת חיילים ,נסענו לכיוון עיר הנפט ,Ploiesti
הממוקמת במרחק של  50ק"מ מהבירה .הרכבת נעצרה מחוץ לעיר ,באמצע השדה ,במקום מבודד ,קרוב לרשת מסילות ברזל
בשם  .Ploiesti-Triajמאוחר יותר נוכחתי לדעת שהיו יהודים אמיצים ,שלא התייצבו ,הצליחו אחר כך ,להסתדר במחנות
עבודה יותר קרובים לבית ,עם משטר פחות חמור.
איך שהגענו ,התחילו לארגן את המחנה תחת שמירת החיילים שבאו איתנו ,גידרו את המקום והרכבת ,עם גדר-תיל גבוהה
ומתוכה היה אסור לצאת .מפקד המחנה היה סרן רומני ,ממוצא גרמני ,בשם  .Capitanul Rollבהתחלת בערך חודש ישנו
בקרנות הרכבת שהביאה אותנו לשם ,עד שנבנו שני צריכים מקרשים ,אחד מול השני ,עם מרחק ביניהם כ 8-10 -מטרים.
ארך כל צריף היה כ 40 -מטרים ורוחב כ 15 -מטרים ובצדדים היו הדלתות .בפנים בנו ,בכל אורך הצריף ארבע מיטות דו
קומתיות ,עם מעבר ביניהם .במטות אלו ישנו אחד על יד השני ,בכל אורך הצריף.
על ידי ישן הרמן ,אחיה של בטי,ואחריו גיסי,אוראל .ישנו על הקרישים ,לא היה לנו מה לשים מתחת לראש ובמה
להתכסות ,אז שמנו מתחת לראש אה הלבנים שהבאנו אתנו והתחסנו בבגדים.רוב הזמן ישנו לבושים.
בין שני הצריפים הגדולים ,בנו צריף קטן יותר ששימש כמיטבך המחנה ,והטבחים שנבחרו מתוכנו היו מכינים לנו את
"המרק" היומי עם מעט תפוחי אדמה או שעועית והרבה מים ,בתוספת רבע לחם שחור .פעם שבוע מקבלים גם חתיכת בשר
אבל הרבה מאיתנו לא היו אוכלים אותה בגלל הצבה האדום שלה ,והיו אומרים ש זה בשר סוסים
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כדי להתרחץ ,הורכבו כמה ברזים מחוץ לצריכים .וכשהיה עוד חם בחוץ היינו מתרחצים בביצה עכורה ,בה התאספו מי
גשם ,מקום בממנו כמה אנשים חלו וקיבלו במורסות.
המחנה היה ממוקם במרחק כ 400 -מטרים ממקום מפגש של כ 30-מסילות ברזל משתמש כמרכז למיון הרכבות ,שם היו
מסדרים הרכבות עם הספר הקרנות הדרוש לפי יעדי נסיע .קרוב למקום זה היינו עובדים להרמת השטח באדמה לצורך
בניית מסילות ברזל נוספות ולהרחבת שטח המיון .למטרה זו עבדנו בחפירה והובלת האדמה עם מריצות ברזל למרחק של כ-
 50מטרים איפה הינו שופכים האדמה עד שהייתה נערמת לגובה המסילות הקיימות.
היינו עובדים בקבוצות של שני אנשים  ,אחד חופר ומעמיס את המריצה והשני היה מוביל ושופך את האדמה במקום
הדרוש .המכסה הייתה שני מטרים-מעוקבים של אדמה ביום ,לכול אחד ,דבר שהייה במטת בלתי אפשרי עבורנו ,אנשים שלא
היו רגילים לעבודות חפירה והובלת אדמה.
בסוף היום היו מודדים את השטח ואף אחד לא היה ראשי לעזוב את המקום עד שלא גמר את חלקו והרבה פעמים היינו
נשארים לעבוד עד שעות מאוחרות ,מחושך כדי לסיים את חלקנו והיינו עוזרים אחד לשני לגמור את המסבה .כשהיינו
מאגיים בחושך לצריפים ,פעמים רבות היינו נרדמים לבושים ,בלי לאכול מרוב עייפות .כל שרירי ידיים ורגליים היו
כואבים,בלי לדבר על היבלות שהיו לנו על האצבעות ידיים ,שלהרבה התפתחו דלקות.
היינו סגורים בין גדרות התיל ,בלי שום קשר עם העולם החיצון ,היה אסור לנו להתקרב לגדר ואף אחד מאתנו לא נכנס או
יצא משם ,הופתענו יום אחד כשאחד מאתנו קיבל מכתב מאשתו ,באמצעות מפקד המחנה ,שהודיעה לו כי היא מאוד חולה
ומבקשת לשחררו לכמה ימים .להפתעתנו ,מפקד המחנה ,סרן רול Roll ,הסכים ,ונתן לו חופשה של שלושה ימים .היהודי
שלנו נסע הביתה ,אבל במקום לחזור לאחר שלושה ימים ,חזר לאחר שבוע ,לכן הוכרז כעריק ואמנם ברגע שחזר ,נאסרו
ונכלא אותו באחד הקרונות הרכבת.
כעבור שלושה או ארבע ימים ,בבוקר לפני היציאה לעבודה ,הודיעו לנו שעל כל המחנה להתאסף במגרש ממול משרד
המפקד ,שם הסתדרנו ,לפי דרישת החיילים ,בשלוש שורות בצורת ח' .זמן קצר אחר כך ,באו שני חיילים עם היהודי העריק
והשאירו אותו בעמידה ,ממול המסדר ומיד אחריהם הופיע הסרן רול ,בליווי מחלקת חיילים חמושים שנעצרו במרחק של כ-
 10מטרים ,ממול היהודי.
כשראינו את כל ההכנות האלה ,כולנו היינו מפוחדים ונרגשים ,מאחר וידענו מה אמור לקרות .הסרן ,הוציא מכתב מכיסו,
שהיה ",גזר-הדין" והתחיל לקרוא:
"היהודי )אינני זוכר את שמו( שקיבל חופשה של שלושה ימים ,לא כבד את הרצון הטוב של הנהלת המחנה וחזר באיחור של
שבוע ימים ,בשביל מעשה זה נשפט בהיעדרו ונידון למות ,עבור עריקה ממחנה לעבודה בכפיה והעונש יתבצע במקום".
עכשיו היינו בטוחים על מה יקרה בהמשך ,במיוחד כשראינו את הסרן מתקרב לפלוגת החיילים ,שתפסו עמדת ירי ,עם הנשק
מכוון לאותו יהודי ,שעמד כמאובן ,לא הוציא הגה מפיו ולא זז ממקומו ,להוציא תנועת יד ,שמשך את כובעו מעל עיניו ואנחנו
כולנו עם העיניים על האיש והחיילים ,חיכינו ,רועדים לסופו הטראגי .קשה לי לתאר במילים את מצבנו ואת מצבו באותם
הרגעים ,משום שגם כיום כשאני כותב שורות אלה ,אני נרגש עם דמעות בעיניים.
היינו בשיא המתח כששמענו שהסרן נתן פקודה לחיילים ,להתיישר מול חברינו וברגע שהרים את היד לפקד על פתיחת
באש ,ראינו חייל התקרב בריצה ,מכיוון המשרד ,מנפנף ביד מעטפה ,שמסרה אותה לסרן .הוא עשה סימן עם היד לכיוון
פלוגת החיילים ,לעצור ,קרא את המכתב ,שהוציא מהמעטפה והודיע לנו שקיבל הודעה ,שגזר הדין בוטל .רק עכשיו הבנו
שהכול היה מבוים ,אבל את המתח ,ההתרגשות והפחד שכולם עברנו ,ברגעים האלה ,לא אשכח כל החיים ובמיוחד הרגע
שראיתי את חברנו ,מושך את כובעו מעל עיניו .לא יכול לתאר את כל שהרגשנו אז ובמיוחד את הרגשתו של יהודי ,שראה
את המוות מול עיניו ואיך הוא נשאר אחרי כל מה שעבר.
כפי שכתבתי למעלה ,ישנו בצריפים ,במיטות הארוכות האלה ,דבוקים אחד לשני ,מלאי זיעה איך שחזרנו מהעבודה
ולפעמים לבושים ובגלל התנאים הסניטאריים הגרועים שהיו שם ,בלי אפשרויות להתרחץ ,וללא אפשרות לעשות כביסה,
התמלאנו בכינים.
כשהיינו חוזרים מהעבודה ,אחרי שהיינו מצליחים לאכול משהו ירד כבר החושך ,חשמל לא היה ואז מחוסר ברירה ,היינו
עולים למיטה ,שם היו לנו נרות עבים ,אתם הדלקנו ובזמן שהיינו יושבים ומשוחחים בינינו ,כרגיל על מצבינו ,הערכות על
המלחמה והמצב בבית ,מהם לא ידענו כלום ,נושאים שהינו משוחחים עליהם בכל מקום ,היינו מתעסקים באיסוף הכינים
מעלינו ובגדינו וזורקים אותם בתוך השעוה הנמסה מסביב לפתיל הדולק של הנר ,שנעשה שחור מהמספר הגדול של כינים
השרופות.
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כולנו היינו מלאים בכינים ולא ידענו איך להפטר מהם .הייתה לי אפודה מצמר ,בצבע בורדו ,סרוגה על ידי אימא ,ששלחה
לי אותה עוד שהייתי עוד בבוקרסט .אם הייתי מותח את סריגת האפודה ,הייתי רואה בין חוטי הצמר ,מאות נקודות לבנות,
שהיו ביצי כינים .רק כששפכתי נפט ,על האפודה ,הצלחתי להפטר מהכינים ,אבל לא מתוך יתר הבגדים.
כשקיבלתי את הצו להתייצב למחנה עבודת הכפייה ,לא ידעתי בוודאות איזה מין עבודה אצטרך לבצע שם ,אבל ידעתי
שלא יהיה לי קל ,אז ,ליתר ביטחון ,קניתי לי תומך מבד ,מיועד לאשכים ,כדי שלא אקבל איזה שבר.
כפי שציפיתי ,העבודה הייתה קשה מאוד ,הייתי צריך להרים את המריצות מלאות האדמה והתומך עזר לי מאוד ,אבל
הכינים מצאו בו מקום טוב והתנחלו שם והניחו בחום ,את ביציהם.
לאחר ההצלחה עם הנפט באפודה ,באה לי "תושייה" טיפשית ,להכניס את תומך האשכים בנפט ,בלי לחשוב על ההשפעה
השלילית של הנפט במגע עם העור .מאחר ולבשתי אותו במקום רגיש ,בו העור עדין ,הנפט שרף את האזור וגרם לי כאבים
שהכריחו אותי ללכת ,כעשרה ימים ,עם הרגלים מרוחקות .למרות הקושי ,הלכתי לעבודה ,שם החברים עזרו לי לסיים את
חלקי ולמזלי המקום לא זוהם ,למרות תנאי ההיגיינה הגרועים שהיו שם.
הקיץ עבר ,הסתיו היה בסופו והתקרבנו לחורף היינו כבר בחודש נובמבר ,היה קר בחוץ ובצריפים לא היו מחוממים.
התחיל לרדת שלג מעורב עם גשם וכפור הלילה הקפיא את האדמה עד לעומק של כ 15-20 -ס"מ .עם הכלים שהיו ברשותנו,
כמו :אתים ,מעדרים ומכושים ,היה בלתי אפשרי לעבוד .אז התקבלה פקודה לסגור את המחנה ולשלוח חלק מהאנשים
,לבוקרסט והיתר למחנה אחר ,שבעיר בראשוב .Brasov
מפקד המחנה התחיל למיין את האנשים ,המבוגרים ,החלשים ואלה שלא היה להם לבוש מתאים לחורף ,נשלחו הביתה
וביניהם היו אוראל והרמן ומהקבוצה השנייה ,שכללה בחורים צעירים ,ביניהם הייתי גם אני ,הקימו פלוגת חדשה ,שנשלחה
לעבוד במוסכי תחנת הרכבת ומסילות הברזל ,של העיר בראשוב.
כשהמיון הסתיים ,כל אחד לקח את חבילת הדברים שלו וברגל ,בשלג ,בליווי החיילים ששמרו עלינו כל הזמן ,הלכנו
לתחנת הרכבת של העיר  ,Ploiestiשם העלו אותנו על כמה קרונות של רכבת משא ,שחנתה בקו צדדי וביום  16בנובמבר
 ,1941הקבוצה שלנו נסעה לכוון הקרפטים ,למרגלות ההר  ,Tampaלעיר בראשוב והקבוצה השנייה נסעה הביתה.
נסענו מרחק של כ 200 -ק"מ בחצי יום וכשהגענו לתחנת הרכבת של עיר בראשוב ,הקרונות שלנו הוכנסו ישר לשטח
המוסכים לתיקון קטרים וקרונות רכבת והחנו אותם בקו צדדי .באותם הקרונות ישנו כמעט כל התקופה בה עבדנו שם .מאחר
והיה חורף ,חודש נובמבר ובאזור ההר היה קר מאוד ,סידרו לנו תנורי פח ,באמצע כל קרון ,שאמורים היו לחמם אותו ,אבל,
כידוע ,הקרונות בנויים מקרשים ,עם שתי דלתות גדולות בשני הצדדים בנוסף ארבעה חלונות קטנים ,שנים בכל צד ,לכן לא
הרגשנו את החום ,רק ממש קרוב לתנור.
במשך היום היינו מסתובבים בתוך המוסך ובערב היינו חוזרים לקרונות בהם היינו ישנים לבושים בבגדינו ,לקראת ישנת
הלילה ,הייתי לובש את הכפפות ,הסוודר סביב לצוואר ,על הראש הייתי נשאר עם הכובע הפרווה חולץ רק את המגפיים ,אך
לא את הגרביים .הרצפה ,נהפכה למיטה וכך היינו ישנים על שכבת קש כאשר חבילת הלבנים משמשת ככרית מתחת לראש
ומכוסים בבגדים ושמיכה צבאית דקה.
במשך הלילות הקור נהפך לכפור ובבוקר הייתי "יוצא מכובע פרווה" ,כלומר ,הכובע היה נשאר דבוק לקיר הקרשים של
הקרון ,על ידי קליפת קרח שהייתה נוצרת מהכפור שבחוץ והחום של הראש והייתי צריך להפשיר את שכבת הקרח כדי
לקחת את הכובע.
כל הזמן הודאתי לקדוש ברוך הוא ,ששמר עלי ולא חליתי בחורף הזה כאן בבראשוב .יתכן שעזרו גם הבקשות של אימא,
הייתי בטוח שהיא כל הזמן חושבת עלי ומתפללת לאלוהים על בריאותי.
כאן במוסכי תחנת הרכבת ,העבודה לא הייתה קשה ,היינו עוזרים לפועלים ,מגישים להם ליד ,איזה חלק לתיקונים ,או כלי
עבודה והיינו מנקים את המקום .כמעט כל הפועלים שעזרנו להם ,היו קומוניסטים בהשקפותיהם והיו מעודדים אותנו ואומרים
שהזמנים ישתנו ויהיה חופש ויותר טוב "לכל העם העובד" .לפעמים היו נותנים לנו מהלחם שלהם ,למרות שאז היו מוכרים
את הלחם תמורת תלושים.
הקהילה היהודית מהעיר שמעה על קיומנו" ,יצרו קשר" עם מפקדנו ,שהסכים שמספר יהודים 10 ,או  ,15איני זוכר בדיוק
כמה ,יוכלו ללכת ללון בעיר ,שם אנשי הקהילה ארגנו לנו חדר מחומם ,בבניין בכיכר שבמרכז העיר ,ליד הכנסייה העתיקה
וידוע "הכנסייה השחורה" ,באותו בנין בקומת הקרקע הייתה חנות של רשת חנויות צבע ,גרמנית .“Zimmer" ,קיבלנו בגדים
ולבנים ,היה לנו מקום להתרחץ ואוכל טוב ולפעמים משפחות יהודיות הזמינו ,חלק מאתנו לארוחה .לעבודה היינו הולכים
בשעות הרגילות ,כמו יתר הפועלים .אני זוכר שאז גם הלכתי לקולנוע וראיתי את הסרט "השלגייה ושבעת הגמדים".
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בכל השנים האלה ובכל המחנות שהייתי ,היה לנו מזל שהשוחד חגג) ,לא נעלם עד היום ברומניה( וקבלתו על ידי אנשי
השלטון ,הציל אותנו הרבה פעמים ממצבים לא נעימים ועשה לנו את החיים יותר קלים .המחנה הזה ,נסגר לאחר שלושה
חדשים ,ביום  22בינואר  1942ואותנו שלחו הביתה ,בהוראה להתייצב למחרת היום ,בעירייה המוניציפאלית של העיר
בוקרסט .לא צריך לכתוב באיזה שמחה קבלנו את הבשורה ולאחר שחילקו לנו את המסמכים וכרטיסי הנסיעה ברכבת ,לקחנו
את החבילה עם הדברים שלנו ונסענו לתחנת הרכבת ומשם ,הפעם עם רכבת רגילה ,נסענו לבוקרסט.
מתחנת הרכבת "התחנה הצפונית"  Gara De Nordנסעתי למלבי ,שגרה אז ברחוב  ,Toamneiמס . 2 .באותו הבניין,
בקומה השנייה ,היו גרים אז גם הדוד משה ודודה בטי עם ילדיהם IDA ,ו DAVIDEL -והייתי מאוד מרוצה כשהם הציעו
לי חדר בדירתם ,שלא השתמשו בו במשך החורף מטעמי חסכון בעצים לחימום .שמחתי על זה ,מאחר ולא רציתי לגור אצל
מלבי אחותי כדי לא לגרום לה ויכוחים עם בעלה אוראל ,הייתי מרוצה וחשבתי שגם אוראל מרוצה מהפתרון הזה ,אבל פחות
מרוצה הייתה מלבי.
לאחר שלקחתי את המזוודה עם הלבנים ,הבגדים ויתר הדברים שלי ,שהשארתי אצל מלבי כשנסעתי ל ,Ploiesti-Triaj
החלפתי את הבגדים ,התלבשתי ונסעתי לבטי הביתה ,שלא ראיתי אותה מחודש אוגוסט  ,1941בערך חמישה חודשים.
כשהתראינו ,לחצנו את הידיים בצניעות ,שמחים ,אבל בלי חיבוקים או "חס וחלילה נשיקות" ,דבר שכזה לא היה מקובל,
במיוחד בנוכחות ההורים .בטי ביישנית הייתה ,ובכל מיקרה לא הייתה מסכימה ,צעד שהיה נחשב כבלתי מנומס וחצוף .הייתי
אז רק החבר של הרמן .בהזדמנות זו ,ההורים שלה ,הזמינו אותי לארוחת ערב.
למחרת בבוקר ,לפי ההוראה שקיבלנו כשיצאנו מברשוב ,התייצבתי בבניין העירייה ,ביחד עם אחרים ,שובצתי לפלוגת
יהודים ,שהתעסקו בניקוי הרחובות המרכזיים של העיר ,מהשלג שבשנה ההיא ,ירד בכמות גדולה והתאסף ברחובות .בכל יום
היינו מתאספים בחצר מחלקת התברואה של העירייה ,שם כל אחד היה מקבל את האת שלו וכך היינו יוצאים לרחוב ,שתכננו
לנקותו באותו היום .הולכי הרגל ,רובם ,היו מסתכלים עלינו באדישות ורק ברחובות עם בתי מגורים ,במיוחד הנשים ,היו
יוצאות לפעמים ומחלקות לנו תה חם וכריכים.
אחרי שעות העבודה ,הייתי חוזר הביתה ,לרחוב  Toamneiועולה למלבי או דוד משה ,כדי שידעו שחזרתי ,לפעמים הייתי
מחליף בגדים והולך לבטי או שהייתי יורד לחדרי ,שם הייתי מתכונן לשינה .כדי שיהיה לכם מושג על הקור שהיה בחדר בו
ישנתי ,מאחר ולא היה לי במה לחמם אותו ,השלג שנשר מהמגפיים ,מסביב לסוליה ,לא היה נמס במשך הלילה ,מאחר
שבחדר הקור היה מתחת לאפס מעלות ובבוקר הייתי מוצא את השלג על המגפיים ,איך שנשאר בערב שלפני הלכתי לישון.
כשהייתי הולך לישון הייתי לובש ,את כובע הפרוה על הראש ,עם הכפפות על הידיים) ,היה לי כבר ניסיון שרכשתי
בברשוב ,כשישנתי בקרונות הרכבת( והייתי מחליף רק את הגרביים שהיו נרטבות במשך היום ,ממי השלג שחדרו לתוך
המגפיים.
ביום  2בפברואר  ,1942סיימנו את העבודות עם ניקוי השלג ברחובות ושחררו אותנו הביתה עד שנקבל הוראות חדשות.
עכשיו היה לי זמן והייתי הולך לעזור לאוראל בחנות בשעות הערב כשהיו לו הרבה לקוחות ולפעמים הייתי נשאר לאכול ,או
כשהייתי הולך הביתה ,מלבי הייתה נותנת לי בהסתר ,את החבילה עם דברי המזון ,שהכינה מראש ,והיא לא שכחה להכניס לי
גם קצת כסף .כפי שכתבתי כבר ,מלבי הייתה עבורי ,לא רק אחות נאמנה ,גם אימה מסורה ודואגת כל הזמן ,מאז שבאתי
לבוקרסט ובזמן הרדיפה ,למרות ועל אף הויכוחים שהיו לה עם אוראל .את הדברים האלה לא אשכח ואזכיר אותם כל
הזדמנות.
כפי שכתבתי ,השלטונות אסרו על יהודי רומניה להיות בעלי חנויות בשל כך אחדים עשו הסכמים לכאורה והעבירו את
חנותם לבעלות של נוצרי ,שהיה פחות או יותר" ,נאמן" ,תמורת סכום כסף ששולם מראש או "משכורת" חודשית .על ידי
שיטה מסוכנת זאת ,הרבה יהודים איבדו את רכושם ,מאחר וזמן קצר אחרי חתימת ההסכמים רוב ,הגויים "הנאמנים" הוציאו
או זרקו את היהודים מהחנויות בטענה שקנו את החנויות.
המפעלים הגדולים ,של היהודים ,הועברו לידי המדינה או הגרמנים ,חלקם הצליחו לברוח מהארץ ובכך ניצלו ואילו חלק
אחר נשלח למחנות עבודה או ריכוז .גם אוראל מצא גוי כזה ,בן אדם שהכיר אותו מזמן ,אבל לאחר שחתם על ההסכם ,כמו
הרוב ,התחיל להתערב בכל דבר ולבסוף התחיל לאיים שיוציא אותו מהחנות .למזלו של אוראל ,הגוי לא הצליח ליישם את
תוכניתו ,מאחר והתפגר קודם לכן.
לאחר שחזר ממחנה  ,Ploiesti-Triajאוראל הצליח לסדר לעצמו ,תמורת תשלום כסף לא קטן ,פטור מביצוע עבודת
כפיה ,כמו עוד הרבה יהודים היה להם את האפשרות לשלם את הסכום הנדרש .אז ,במשרד הפנים ,היה "מדור היהודים"
בהנהלתו של מנהל בשם  Radu Lecaועם היה לך כסף והייתה יכול ,להגיע אליו ,היית יכול לקבל את הפטור שבחלומך.
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עכשיו כשהיה לי יותר זמן ,הייתי נפגש עם חלק מחברי ,שעבדו במחנות בקרבת הבית ,ביניהם גם עם הרמן ,מאחר והרוב
היו מפוזרים במחנות שונים והייתי הולך לעתים קרובות אצלו ובהזדמנות זו ,לראות גם את בטי ,שם היו ההורים שלהם
מזמינים אותי להישאר לארוחת ערב .הביקורים האלה היו לפעמים מתמשכים ,מבלי שארגיש עד לחצות לילה ,כמובן
בנוכחותו של הרמן וההורים.
אז גרתי ברחוב  ,Toamnei Nr. 2בצפון העיר ובטי הייתה גרה עם הוריה בדרך  ,13 Septembrieבדרום העיר ,שתי
שכונות מרוחקות כ  7-8ק"מ אחת מהשנייה .מאחר ובשעה זו תנועת החשמליות כבר הופסקה ,הייתי חוזר הביתה ברגל ,דבר
שכלל לא הפריע לי וגם לא התעייפתי מההליכה הזו.
מזמן לזמן הייתי יכלו להרשות לעצמי להזמין את בטי לקולנוע ,לשם היינו הולכים ,בליוויו של הרמן ,כמובן ,שהיה בא עם
חברתו ,אשתו לעתיד ,פלי. Pelly ,
החופשה בלתי צפויה הזו ,נמשכה כארבעים יום ,חודש וחצי וב 18 -באפריל  ,1942קיבלתי צו התייצבות לפלוגת עבודה,
בשם  ,Tudor Vladimirescuמבוקרסט ,במחנה קטן ,היינו כ 20 -יהודים ככוח עזר לחיילים ,להעמסת קרונות רכבת,
במזון ותוצרת חקלאית ,שחלקם היו נשלחים לחזית המזרחית וחלקם לכיוון המערב ,לגרמניה.
הרבה עבודה לא הייתה שם ,ומאחר והיינו באים לעבודה זו רק פעם או פעמיים בשבוע ,היינו קוראים למקום בכינוי
"מחנה רוח-רפאים" ,שלפי הרגשתנו הוקם על מנת לשפר את הכנסתו של המפקד ,שהיה מקבל את חלקו מכמה יהודים ,שלא
היו באים בכלל.
מאחר והיה לי מספיק זמן פנוי ,עבדתי כפועל שכיר-יום ,בחברת  Continental”",חברה בה עבדתי לפני המלחמה עם
חברי לשעבר ,הנוצרים ,שסידרו לי מקום עבודה כסבל ,במחלקת הובלת רהיטים וכלי בית .למי שהיה עובר דירה ,או משלוח
לחוץ לארץ ,אז היו מזמינים וכוללים אותי בקבוצת העובדים .במשך הזמן ,נעשיתי מומחה באריזת דברים שבירים כבדולח,
חרסינות וכ"ד.
אותה החברה ,שעסקה בעיקר בהובלות בינלאומיות ,נתנה לי למכור ספר בשם "תעריף המכס" ,רב-נפח ,שהוציאה לאור,
שכלל את כל המסים ותעריפי מכס ,של כל הסחורות מיועדות ליצוא ויבוא ,מעודכנים עם כל השנויים האחרונים .הכרך היה
נחוץ לכל מוכס ולכל החברות שעיסוקם היה יצוא ויבוא סחורות .עם הספר הזה הייתי שוטט בכל העיר נכנס בכל המשרדים
והחברות שעיסוקם היה קשור במכס ,מציע את הספר למכירה ,ממכירתו הייתי מקבל אחוזים שהשלימו את הכנסותיי.
במחנה  ,Tudor Vladimirescuעבדתי עד  15בספטמבר  1942כשנסגר והעבירו אותנו למחנה אחר יותר גדול בהרבה,
בשם  ,Poligonממוקם בפריפריה ,בשכונת  .Cotroceniכאן עבדו יותר מאלף יהודים ,לבניית מטווח צבאי גדול מאוד
במושגים של אז .שם היינו מתארגנים במחלקות ולכל מחלקה היה מפקח ,קצין במילואים ,המפקד שלנו היה סרןTudose ,
ומפקד המחנה היה אלוף-משנה  ,Agapiescuשניהם היו אנשים "טובים" שלא סרבו לקבל מתנות ובמיוחד עם היו במזומן.
כל המחנות לעבודה כפיה שבמחוז בוקורסט ,היו תחת פקודתו ופיקוחו של אלוף ,בשם  ,Cepleanuרק ליזכור את שמו,
היה מטיל פחד על כל יהודי האזור .הוא היה בא במפתיע לביקור ודבר ראשון שהיה עושה ,בדיקת את נוכחות היהודים
בעבודה מאחר וידע על הקומבינות עם מפקדי המחלקות ,מי שלא היה במקום העבודה ,היה נשלח לאחד ממחנות הריכוז ב-
 .Transnistriaבמחנה זו עבדנו בחפירת עשר או שנים עשר תעלות ,ב ארוך של כ 200 -מטרים כל אחת ,את האדמה היינו
מערימים בצידי התעלה לאורכה בשיפוע ,בצורת של  Vלגובה של כ 4 -מטרים ,בקצה התעלות ערמנו גבעת אדמה של 7
מטרים גובה .השם של שטח זה היה "המטווח לירי קוטרוצ'ני"  Poligonul De Tragere Cotroceniושימש לאימוני ירי
של אנשי הצבא ,עם נשק רגיל ואוטומטי
העבודה שהייתה מתקבלת על הדעת ,התחילה בשעה שבע בבוקר ,עם הפסקה בשעה עשר" .בשעה שלוש היינו מסיימים
את העבודה והיינו חוזרים הביתה עם החשמליות ,אותן ממלאים בצפיפות רבה כל כך שלפעמים היה עלינו לנסוע גם על
מדרגות הקרונות.
המקום הזה בו עבדנו ,כפי שכתבתי ,היה בפריפריה,של בוקרסט ,קרוב לשכונת  ,Cotroceniאבל במשך השנים עם
התרחבות העיר ובניית שכונות חדשות ,בזמנו של צ'אושסקו ,מקום זה נעשה קרוב למרכז העיר.
רוב היהודים היו במצב כלכלי גרוע ,משום שלא נתנו להם את האפשרויות לעבוד ,ולא לכל אחד את המזל לעבוד העבודות
מזדמנות אז היו כאלה שבהפסקות היו מוכרים בתוך המחנה ,כל מיני דברי מאכל ביתיים ,כריכים ,עוגיות וכ"ד.
יום אחד ,כשהיינו בתוך המחנה ,ראינו התרוצצויות סביב לבנין המפקד ,תנועת חיילים ומכונית של אסירים ,אבל לא נתנו
לכך חשיבות יתר ,כבר היו מקרים כאלה בעבר .למחרת שמענו שבאותו היום הביאו לשם כמה חוליגנים לגיונרים ,שהשתתפו
במפגן מזוין נגד הממשלה .מאחר והיינו במלחמה ,במקרים שכאלה ,המשפטים היו קצרים הם נשפטו ,נידונו למות וגם גזר
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הדין בוצע מיד ללא שאילות רבות .למרות שאנחנו היינו שם באותו היום וראינו את ההתרוצצויות ,לא ידענו על מה מדובר,
לא שמענו כלום ,מאחר והכול התרחש במקום מרוחק מאתנו שמענו על זה ,מאוחר יותר.

מתחתן עם בטי
חיינו בתקופה לא פשוטה בשביל היהודים ,בחוסר בטחון וחוסר יציבות ובלי לדעת מה מביא לנו את יום של המחר .עבדתי
בכמה מחנות עבודה ,בלי שום בסיס חומרי ,אבל השנים עוברות גם אם הן קשות וכבר עברו שנתיים מאז שהכרתי את בטי.
היינו חברים ובמצב שכזה לא הייתי יכול אפילו לחשוב על נשואים ,לא יכולתי לקחת אחריות וההתחייבות כלפי בטי והוריה.
עם כל האהבה שלי לבטי ,לא ידעתי מה לעשות ,היו לי רגשות מנוגדים ,התלבטות קשה ולא היה לי עם מי להתייעץ,
הורי היו ברומן ,מלבי לא ידעה מה לגיד לי ,אוראל אמר שזו הבעיה שלי והוא לא מתערב ,הייתי לבד עם עצמי והשנתיים של
ידידות וחברות עם בטי ,לחצו עלי והייתי צריך לקבל החלטה.
בכל הזמן הזה הייתי מעודד על ידי אימא של בטי ,כשהייתי מסביר לה את המצב ,היא תמיד הייתה אומרת לי שלא אדאג,
שהם יעזרו לנו ויהיו לצידנו ומה שיהיה איתם יהיה גם איתנו .ההורים של בטי רצו לשים קץ למצבנו שהתארך יותר מדי .היו
לחוצים ,כל הזמן ,מ "מה יגידו השכנים ,עוד לא התחתנו ,אחרי כל כך הרבה זמן?".ביחד עם בטי ,שקלנו את המצב מכל
צדדיו ,ומכל הבחינות ,הסיכונים והסיכויים ובעזרת השם קדימה ,החלטנו להתחתן.
כמקובל במקרים כאלה ,ההורים של בטי ארגנו מסיבת ארוסים ,מצומצמת ,בהשתתפות המשפחה וכמה חברים ומכיוון
שהם גרו בשכונת נוצרית ובזמנים אלה של רדיפת היהודים לא רצו שטקס האירוסין יתקיים אצלם בבית ,ארגנו אותו בביתה
של פרידה ,אחותה של המחותנת שלי ,שהייתה גרה עם בעלה ,בשכונה היהודית .במקביל לאירוסין ולאחר שחתמנו על כל
הטפסים ,ביום  17באפריל  ,1943התקיימה החתונה האזרחית ,באולם הלשכה לנשואים אזרחים של עירית בוקרסט ,רובע
שלישי -כחול .לבטי התמלאו  19שנה )ב 15 -באוקטובר( ,ולי  23שנה )ב 11 -באוגוסט(.
אחרי החתונה האזרחית עוד לא עברנו לגור ביחד ,מאחר ולפי השקפת עולמה ,של אימא של בטי ,שלא הייתה מוכנה
לחרוג ממנה ,בשם אופן " :לזוג צעיר היהודי ,אסור לעבור לגור ביחד לפני החופה ,לפני החתונה הדתית" .בינתיים
התחלנו לחפש מקום מגורים ,אותו מצאנו בקרבת הבית של הוריה של בטי ,ברחוב  ,Uranusמס ,13 .אצל משפחה יהודית,
דירה צנועה עם; פרוזדור-כניסה ,חדר שינה ,עם גישה לאמבטיה ומטבח קטן
ריהטנו את החדר עם מה שקנו לנו ההורים של בטי ,מיטה ,ארון בגדים ,שולחן ,ארבע כסאות ,מזנון קטן ושטיח רגיל ,עם
קישוטים רומניים .למטבח קנו לנו שולחן קטן ושני כיסאות ,ארון לכלי מטבח ותנור קטן לבישול .במטבח זה התחילה בטי את
תפקידה כעקרת בית ,למדה לבשל הייתי מרוצה מהכול שהייתה מבשלת ,האוכל היה טוב והייתי שבע רצון ,כפי שהייתי שבע
רצון ,במשך כל חיינו המשותפים .אהבתי לראות אותה במטבח חגורה בסינור ,עם ידיה העדינות ,מגישה לי את האוכל.
לאחר שמצאנו מקום מגורים והכול היה מוכן ,החלטנו על תאריך החתונה :יום ראשון 23 ,במאי  ,1943בשעה  ,17בבית
הכנסת "הייחוד הקדוש"  ,Unirea Sfantaשברחוב  .Mamulariכיום בית הכנסת הזה כבר לא קיים ,הוא נהרס בזמנו של
צ'אושסקו ,יחד עם עוד הרבה בתים וכנסיות ,בדרום העיר ,במסגרת הרחבה בניית וחידוש פני העיר.

ביום חתונתנו 23.04.1943
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את טקס הקידושין ערך הרב דוקטור בק  Doctor Beckהידוע בין יהודי בוקרסט ,השושבינים היו ההורים של בטי
והדודים שלי ,דודה  ADELAודוד  .LEONבית הכנסת היה מלא במוזמנים ,מלבי ואוראל ,הדוד שה ודודה בטי ,אידה,
הקרובים של בטי ,חברים והרבה מהחברים שלי מהמחנה העבודה .כולם ישבו בספסלים בשני הצדדים ואנחנו בליווי
השושבינים ,עברנו במעבר האמצעי ונתקבלנו על ידי האורחים במחיאות כפיים .טקס הקידושין הסתיים בסביבות השעה
 19ואחרי שהמוזמנים התפזרו ,הלכנו גם אנחנו הביתה ,בערב נפגשנו עם הרמן ופלי ,יוסף ,ואוד כמה חברים והלכנו לאכול
באיזה מסעדה שכונתית ,קרובה לבית הוריה של בטי.
אחרי החתונה ,למחרת היום נסעתי כרגיל לעבודה ,בפוליגון Poligon ,וכשחזרתי הביתה בטי סיפרה לי ,שבבוקר ,מיד
אחרי שעזבתי את הבית ,באה המחותנת שלי לקחת את ה"עדות" ,כדי שתוכל להתפאר ,לפני השכנים ,שהבת שלה הייתה
בתולה בליל החתונה .כפי שכתבתי כבר ,זו הייתה אז המנטאליות של יהודי רומניה ,הכול היה קשור "במה יגידו האנשים ,או
מה יגידו השכנים".

המרכז לשיקום  SARATAומחנה העבודה BALDOVINESTI
היינו זוג נשוי ,כבר כחמישה חודשים והכול היה בסדר ,עד שביום  9באוקטובר  ,1943יחד עם עוד הרבה יהודים ,קבלנו
צו קריאה ,מלשכת המושל הצבאי של שטח-השיפוט בוקרסט ,בפקודה להתייצב למחרת היום ,בקסרקטין של גדוד הרגלים
 ,21כדי התארגן ולנסוע "למרכז לאימונים ושיקום מהעיירה בשם " "Sarataשליד העיר הרומני לשעבר Cetatea
. Albaמ  Basarabia,היום  Republica Moldovaעל הצו ,השמור אצלי עד היום ,מוטבעת חותמת בדיו אדומה:
שכותבת " מי שלא יתייצב יורשע ויעניש בעונש מוות".
הצו הזה נפל עלינו כמו פצצה ביום בהיר ,היינו המומים ,לי לא היה פשוט לקבל צו כזה לאחר חמישה חודשים בלבד של
נשואים .פרוש הדבר שעליך להיפרד מאשתך! בלי לדעת לכמה זמן! ,אם תחזור משם בכלל אי פעם? אם תראה את משפחתך
בעתיד? ומה בכלל מחכה לך שם? בזמנים ההם אי אפשר היה להיות בטוח בשום דבר ,הכול היה אפשרי ,במיוחד שידענו
שהעירה  ,Sarataנמצאת בשטח כבוש של ברית המועצות ,בחבל  ,Transnistriaהיכן שהרומנים הקימו כמה מחנות ריכוז.
עם צו כזה ביד ,לא הייתה לך אפשרות אחרת ,חוץ מלהתייצב .לברוח לא בא בחשבון מאחר שחוץ מהסכנות האישיות,
הייתי מסכן גם המשפחה ,ועכשיו כבר לא הייתי לבד ,היו לי התחייבויות כלפי בטי ומשפחתה.
אחרי כל השיקולים האלה ובמצב רוח ירוד ,עם לב שבור ,ביום  12באוקטובר  ,1943בשעה  7בבוקר ,מלווה על ידי בטי,
התייצבתי בחצר גדוד הרגלים  ,21משם יחד עם עוד כמה מאות יהודים ,מסודרים בשורות,
הלכנו ברגל ,עד לתחנת הרכבת  ,Bucuresti-Triajשם נפרדתי מבטי ,עלינו לרכבת משא ,שהמתנה לנו במסילה צדדית וכמו
שנסעתי בפעמים קודמות ,התחיל מסע ארוך לכיוון גבולות ברית המועצות ,לכיוון סאראטה.Sarata ,
אחרי נסיעה של כשלושה ימים ,הגענו לגבול עם ברית המועצות ,שם הורדנו מהרכבת הרומנית ,כדי לעבור את הגבול
ברגל ,דרך גשר מעל לנהר הפרוט Prut ,ובצד השני עלינו על רכבת רוסית .לא יכולנו להמשיך את הדרך עם הרכבת
הרומנית ,מאחר ובברית המועצות ,מסיבות ביטחוניות ,המרווח שבין מסילות הברזל הוא רחב ב 10 -סנטימטרים מיתר
המסילות הברזל שבאירופה.
לאחר עוד יום של נסיעה ,הגענו סוף סוף ,לעיירה  ,Sarataהממוקמת על יד העיר ") Cetatea Albaהמבצר הלבן"(
שבגדות הנהר  ,Nistruשם להפתעתנו הוכנסנו לבניין של גדוד הצבא הרומני ,בחדרים עם מיטות ומזרונים ,כריות ושמיכות.
למחרת בבוקר הייתה לנו הפתעה נוספת ,כששלחו אותנו למחסן בו צוידנו במדים של הצבא ושיבצו אותנו במסגרת גדוד
 , 1016 Batalionulבמשמעת ותקנון צבאי מלא ,בשינוי "קל" :הגדוד היה מורכב מחמש מאות יהודים ,עם מפקדים רומנים,
נוצרים ,הנעזרים בפלוגת חיילים של צבא רומניה.
במרכז הזה לאימונים ,חוץ מאתנו ,היו עוד כ 20.000 -חיילים וקצינים רומנים ,שהוציאו אותם מבתי סוהר מכל הארץ,
אחרי שהיו כלואים בגלל עריקות ,גניבות ,השתכרות ופשעים אחרים ,הם נשלחו לכאן ,למרכז השיקום ,במטרה לשלוח
אותם ,לאחר האימונים הצבאיים ,לחזית המזרחית ,לקו הראשון .למי שהיה מזל ויצא משם בחיים ,היו מבטלים את העונש
והיה נחשב "לבן -אדם ישר ותמים".
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בסראטה Sarata ,במדי צבא רומניה 24.10.1943
במסגרת הגדוד היינו עושים כל יום ,אימונים צבאיים ,בהדרכת קצין בדרגת סרן משנה ,אבל ללא נשק .יותר מאוחר
התגנבה שמועה שמטרתם להשתמש בנו לגלוי ולאיסוף מוקשים בשדה הקרב .לעבודה זו היו משתמשים בדרך כלל ,בבהמות,
אבל הפעם ,מטעמי חיסכון ,רצו לחסוך בבהמות ולהשתמש בנו ,אלא שיש אלוהים בשמים והקדוש ברוך הוא ,עזר לנו ולא
נתן להם להגיע לעשות את הדבר הזה מפקד מרכז השיקום ,היה אלוף משנה ,שגם הוא ,כמו יתר הקצינים ,נשלח לכאן
בגלל הרשעה .הוא היה נוהג ,כל שבת בבוקר ,לאסוף את אנשי המרכז ,כ 20.000 -אנשים ,כולל אותנו ,בכיכר העיירה,
לסדר אותנו בצורת ח' ואז היו מביאים לשם ,את כל האלה שבמשך השבוע החולף ,ניסו לברוח ונתפסו בגבול ,בהחלפת
הרכבות ,האלה שנתפסו עם כל מיני עברות או פשעים ומעמידים אותם על הברכיים ,במרכז המסדר וקצין אחד ,היה מתחיל
קורא לפנינו דו"ח ,שבו ציין את העברות שביצע כל אחד מהם .היו עברות מצחיקות כדוגמא; אחד שנתפש שגנב את המגפיים
של האלוף המשנה ,או אחד שגנב חזיר ממטבח הקצינים ,או גנבות אחרות ,כמו כסף ,מזון ,בגדים ו"כד .אף פעם לא היו
ביניהם יהודים.
בסוף הטקס ,האלוף המשנה ,נאם נאום קצר ואחר כך הסתדרנו בשורה ,כל ה  20.000איש ובצלילי התזמורת הצבאית,
מורכבת גם כן מעבריינים ,שהתחילה לנגן שירי לכת ,צעדנו לפני הבמה ,שעליה עמדו המפקד ויתר הקצינים ומזמן לזמן היו
מצדעים לנו .אינני יודע מדוע ,אבל תמיד המצחייה של כובעו ,לא הייתה באמצע המצח ,אלא בצד ,כמו איש שתוי.
בשל המספר הגדול של האנשים שהשתתפו ,המצעד היה המתארך יותר מדי ופעמים המפקד היה משתעמם ,עייף ,או רעב,
ואז היה נותן פקודה לתזמורת לנגן שיר עממי ,כמו הורה ,או ריקודי עם ואז כדי לחייב אותנו לשנות את ההליכה ,ולפי קצב
המנגינה החדש התחלנו לרוץ ,ככה שמשך המצעד היה מתקצר.
כשנסענו ל  ,Sarataעוד בתחנת הרכבת ,לפני עליה לקרונות המשא ,נציגי הקהילה היהודית מבוקרסט ,חילקו לנו ,לכל
אחד ,זוג מגפיים חדשים מעור ,עם סוליות עץ .,המגפיים האלה עזרו לנו בזמן הסתיו והחורף .באחד מהמצעדים ,הקצב שבו
שהגדוד שלנו צעד ,מצא חן "באוזניו" של המפקד ,שעריך שהגדוד שלנו צועד יותר טוב מהאחרים ונתן פקודה שמשבוע
הבאה ,הגדוד שלנו יצעד בראש המצעד .הוא לא ידע שהסיבה הייתה סוליות העץ במגפיים שלנו ,שבמגעם עם האספלט
שברחוב ,השמיעו את הקול ,המיוחד .וכך צעדנו שבועיים או שלושה בראש המצעד ,עד שהוחלפנו לאחר הוברר לו ,כנראה,
מי אנחנו.
בבוקר של יום אחד ,היה כבר חורף מושלג וכמובן קר ,הודיעו לנו שהולכים לבית מרחץ ,תוך כמה דקות להתאסף בחצר
קסרקטין ומשם סודרים בשורות הובלנו לכיוון היציאה מהעיירה ועצרו אותנו לפני מקום מגודר בגדר גבוה ,שבאמצעו היה
בניין קטן של חדר אחד .שם ,בחצר ,בכניסה לבנין פקדו עלינו להתפשט בערום ולשם את הבגדים ליד הרגלים .מיד החלו
לעבור בראשינו כל מיני מחשבות שחורות ואתה מתחיל לקפוא ולא דווקא מהכפור שבחוץ .חשבנו שכאן יהיה סופנו.
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בהשפעת הזמנים האירועים והמקום שהיה שטח הכבוש של ברית המועצות ,כולנו חשבנו בלבנו ,שהחדר הזה הוא חדר גזים,
חשד שהתחזק מהעובדה שאמרו לנו להתפשט בעירום ולהניח את הבגדים ליד רגלינו .הייתי בקבוצה הראשונה הוכנסה
ומצאנו את עצמנו בחדר מרובע שבתקרתו היו מותקנים מספר מקלחות ,אחד מהחיילים אמר לנו להתיישב מתחת למקלחות
ויצא מהחדר .כשחזר וחילק לנו כאמה סבונים ,פתחו הברזים והמים התחילו לזרום ,רק אז נשמנו לרוחה ,סלע ירד מלבנו
והרחיק את ספקותינו .אחרי כדקה סגרו את המים לדקה ,כדי להסתבן ואחר כך ,פתחו שוב את הברזים לעוד דקה ,כדי
להישטף .לאחר כל הפחדים והתרגיל שנקרא "אמבטיה" יצאנו ככה רטובים וערומים לחצר ,מאחר שמגבות לא היו לנו ,בקור
ובשלג ואדים יצאו מגופנו ,אבל לאף אחד מאתנו לא אכפת היה מהקור ,חשוב היה לנו שהחדר הזה לא היה מה חשבנו.
עם זה לא גמרנו ,לא נתנו לנו להתלבש והיינו צריכים ללכת ערומים ויחפים ,בשלג ,למקום אחר בחצר ,שם עמד חייל ,עם
דיל עם תמיסת גופרית ובעזרת מקל שבקצו היה קשור צרור חבילת קש והיה מורח אותנו עם התמיסה ,במקומות הרגישים
שבגופנו ,מקומות שבהם התחילו להופיע סימני של מחלת עור בשם גרדת.
למרות שהינו גרים שם בתנאים יחסית טובים ,אבל ללא בתי מרחץ ,נדבקנו כמעט כולנו בגרדת ,מחלה שמתפשטת בין
אצבעות הידיים והרגליים ,בבית השחי ,בין הרגליים ,במיוחד במקומות שהעור עדין ורגיש וגורמת לגירוד בלתי נסבל .לאחר
הטיפול ,תמיסה הגופרית המרוכזת ,שרפה לנו את הלבנים ,התחתונים ,הגופיות והחולצות ,אבל הודות לקדוש ברוך הוא,
שעזר לנו לצאת גם הפעם בשלום ולא חלינו אחרי כל הטיפולים שקיבלנו בחצר הזו.גם הגיל עזר לנו ,כשאתה צעיר ,מקבל
ביתר קלות את כל האירועים והייתי אומר ,באיזה אדישות ומשאיר הכול ביד הגורל.
לאחר הסיפור עם בית המרחץ ,חזרנו לבנין הקסרקטין ולמחרת המשכנו את האימונים הצבאיים הפשוטים ,כמו תרגילי
סדר ,ריצות ,שכיבות וכ"ד ,הכול ,ללא נשק .האימון שהיה מתחיל בשעה  7בבוקר ומסיים בערך בשעה  ,13כשהיינו חוזרים
"לארוחת צהריים" ואחר כך היינו מתעסקים בניקיון החדרים וסידורים שונים ובגמר היינו חופשיים עד למחרת היום.
לפעמים נתנו לנו רשות לצאת לעיירה ,שם פגשנו אוכלוסייה של חקלאים .היינו נכנסים אצל האיכרים ,ומקבלים תמורת
תשלום זעום מאכלים שונים טובים מאלה שהיינו מקבלים מהצבא ,כמו :גולש מבשר לבן ,או מרקים שונים ,עם בשר,
צ'ורבות )מרק( או ממליגה עם גבינות ועוד.
בערב ,לפני השינה ,היינו יושבים ומשוחחים בינינו על נושאים הקשורים במלחמה ,על תוכניות "אסטרטגיות" ,הערכות
על הידיעות ששמענו ברדיו ומה שהבנו מקריאה בין השורות בעיתונים וכך היינו מסיקים מסקנות ,פחות או יותר מדויקות.
 ,הניצחון של הצבא האדום ,ב Stalingrad -והתקדמותו לכל אורך החזית ,חייב את הצבאות גרמניה ורומניה ,שנלחמו בחזית
 ,Odessaלסגת משטח של ברית המועצות.
הבניין בו גרנו ,היה ממוקם על גבעה ,משם היינו משקיפים על הכביש שהוביל לעיר הקרובה  Cetatea Albaמרחק של כ
 400מטרים ,ערב אחד ,כשישבנו בחצר ושוחחנו בינינו כרגיל ,ראינו על הכביש טור אין סופי של משאיות צבאיות של
גרמנים ורומנים ,נע לכיוון הגבול עם רומניה .מיד" ,המומחים" שבניינו לאסטרטגיה מלחמתית הגיעו למסקנה שזה לא יכול
להיות משהו אחר מהתחלת הנסיגה מהחזית המזרחית .עבורנו זה היה אירוע משמח ,כמובן ,אבל לקחנו בחשבון שזו יכולה
להיות רק נסיגה אסטרטגית וזה עוד לו אומר שגמרנו עם המלחמה וצדקנו .לא היינו בטוחים ולא ידענו מה יהיה איתנו
בהמשך ,פחדנו שחיילי צבאות גרמניה ורומניה ,בנסיגתם ,עלולים לעשות מעשי נקמה נגדנו ולא יכולנו לעשות דבר בנידון,
פשוט חיכינו לראות את שיקרה בהמשך.
בינתיים המשכנו את העבודה שלנו ,את האימונים ובמשך כמה שבועות ראינו כל ערב איך שהנסיגות היו יותר ויותר
גדולות עוד ועוד משאיות ,וכלי מלחמה וגיסות נעים לכיוון רומניה ,עד שיום אחד ,כשחזרנו מהאימונים ,קיבלנו פקודה לארוז
את הדברים ולהיות מוכנים לעזוב את המקום .מיד כל אחד אסף את חפציו המעטים ולאחר שמסרנו את הציוד הצבאי ,למחרת
בבוקר עזבנו את הבניין בהליכה מסודרת ,לבושים אזרחית הלכנו לתחנת הרכבת של העיירה ,שם העלו אותנו על קרונות
רכבת משא ועזבנו את  ,Sarataבלי לדעת לאיזה כיוון נוסעים .לאחר נסיעה איטית וממושכת ,הגענו לנקודת הגבול ,ירדנו
מהרכבת הרוסית ועלינו על רכבת רומנית ורק אז נרגענו קצת ,מאחר וראינו שחוזרים לרומניה .למרות שלא ידענו מה בדיוק
הם רוצים לעשות אתנו ,הרגשנו הקלה.
בדרך כלל ,הרכבות שבהם היו מובילים אותנו ,כפי שכתבתי ,היו מורכבות מקרונות משא ,מאולתרות ,שתנועתן הייתה רק
בין לוח הזמנים של הרכבות הרגילות והצבאיות ולפעמים היו שוכחים אותנו שעות ,באיזה מסילת ברזל צדדית .בגלל זה
הנסיעה נמשכה פי שלוש או ארבעה מנסיעה רגילה.
לאחר עזיבת העיירה סראטה Sarata ,ונסיעה של יומיים נכנסנו לשטח רומניה ,הרכבת נעצרה בתחנת העיר ,Braila
נמל רומני ,על גדות נהר הדנובה ,שם הורידו אותנו מהרכבת ואחרי הליכה ברגל ,של כ  10קילומטרים הגענו לכפר קטן בשם
 ,Baldovinestiבו שיכנו אותנו בבתי האיכרים ,בחדרים קטנים ,שהאיכרים בנו בחצרותיהם כתוספות בנייה בתוכם אולתרו
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מיטות מקרשים ,ללא כלי מיטה .אני ועוד שלושה בחורים ,קיבלנו חדר קטן  ,2/2שהיה משתמש כמטבח קיץ ,עם התקרה
מקש וקלחי תירס ,ככה שבסתיו ובחורף לא התלוננו שהיה לנו חם מדי ,במיוחד שבאזור זה היו הטמפרטורות בחורף נמוכות
מאוד.
בערב היינו מדליקים אש בתנור בישול והחדר התחמם קצת ,אבל במשך הלילה ,הקור נהפך לכפור והמים שהיינו מביאים
בערב ,בדלי ,כדי שהיה לנו מה לשתות ולהתרחץ בבוקר ,היינו מוציאים אותם מהדלי ,בצורת גוש קרח.
האיכרים מהכפר ,קבלו אותו די טוב והיו שבעי רצון מנוכחותנו במקום ,מאחר והיינו עבורם מקור הכנסה ,היו מוכרים
לנו את מוצריהם ולפעמים היינו אוכלים אצלם ,במחירים נמוכים.
באזור שהביאו אותנו ,הייתה מפקדת הכוחות הצבאיות המאוחדות של גרמניה ורומניה ,ועקב התקדמות צבא האדום בחזית
המזרחית לכיוון גבולות רומניה ,הוחלט לבנות כאן קו ביצורים ,באורך של כ  200-300קילומטרים ,בשם קו ההגנה
 ,Focsani-Namoloasaעל שמותיהן של שתי הערים ,שביניהן יבנה הקו .כשהגענו לכאן ,בכפר הזה ,הממוקם בערך באמצע
הקו ,היו כבר בנויים באזור מספר גדול של בונקרים מבטון מזוין ,מרוחקים כ  30-40מטרים אחד מהשני .צורתם הייתה
מרובעת ,בערך בגודל של  2,50 / 2,50מטרים ובגובה של  2.50מטרים כשמטר מזה היה בנוי בתוך האדמה .הקירות היו
בעובי של  50סנטימטר ובשלושה מהם ,היו פתחים צרים ,לכיוון המזרח ,בצורת משולש פתוח ,לירי בנשק קל ואוטומטי,
ברדיוס של  90מעלות ובקיר האחורי הייתה דלת צרה ,לכניסה.
תפקידנו היה לחפור תעלות גישה בין הבונקרים ,בעומק של כ  1.50מטרים את באדמה שהוצאנו ,היינו מכסים את
הבונקרים ,בצורה שתאפשר ירי ברדיוס של  90המעלות .מלמעלה אולי מהמטוסים ,הבונקרים היו צריכים להיראות כמו
גבעות ועבור הסוואתם ,היינו אמורים לזרוע שדות תירס או חיטה.
גם כאן ,כמו במחנות הקודמים ,שמרה עלינו פלוגת חיילים ,עם מפקד בדרגת סרן .ביום הראשון ,לאחר שהסתדרנו,
המפקד רצה לראות לנו שהוא בן אדם תורבתי ,אסף אותנו ובנאום מלא בדיחות ומצב רוח טוב ,עודד אותנו ואמר שהוא מבין
את מצבנו והבטיח שיעשה הכול כדי להקל עלינו .אנחנו הבנו את הרמז וארגנו איזה מגבית קטנה של כסף ,שבדיסקרטיות
מסרנו לו .הוא לא סירב.
לאחר שהתבססנו במקום ,התחלנו להכיר את האזור ומאחר והיינו קרוב לעיר ,החלטנו לנצל את הבטחותיו ,וביקשנו שייתן
לנו התר נסיעה לבית המרחץ הציבורי בעיר הקרובה  ,Brailaמאחר וביום שבת היינו עובדים רק עד שעה .12
המפקד הסכים לבקשתנו וכל שבת היינו הולכים ברגל לעיר ,לבית מרחץ .בדרך לשם ,שמנו לב שקרוב לכביש המוביל
לבית המרחץ ,נמצאת התחנה הרכבת העירונית ,דבר הדליק בראשנו ,ניצוץ של רעיון" :מדוע לא ננצל את החופשה ובמקום
ללכת לבית מרחץ ,לנסות לנסוע הביתה לבוקרסט?" שנמצאה במרחק של כ  200קילומטרים מהעיר בראילה .Braila
לא כל חברים הסכימו לרעיון הזה ,שהיה די מסוכן ,אבל חוץ ממני הצטרפו עוד ארבעה או חמישה בחורים והתחלנו
להתעניין בלוח הזמנים של הרכבות לבוקרסט וחזרה ובחרנו ברכבת שהייתה עוברת דרך תחנת הרכבת של  ,Brailaבשעה
 18ומגיעה ל  ,Bucurestiבשעה  22ובחזרה ,רכבת שיצאת מבוקרסט בשעה  1בלילה ומגיעה חזרה לבראילה בשעה 5
בבוקר.
ההרפתקה זו הייתה די מסוכנת ,מאחר שמצד אחד ליהודים היה אסור לנסוע ברכבות ובמצד שני ,לא היה לנו כסף לקנות
כרטיסי נסיעה והיה עלינו לנסוע במחתרת .מכיוון שקיבלנו את ההחלטה ,עברנו ליישומה ובשבת הראשונה ,ביחד עם יתר
הבחורים ,צחצחנו את המגפיים ,הברשנו את הבגדים והלכנו ישר לתחנת הרכבת וכשהגיעה ,עלינו ,כמובן בלי כרטיסים
והתפזרנו בקרונות ,התיישבנו במקומות לא בולטים ובצורה שנוכל לראות את מבקרי הכרטיסים.
כשהיינו רואים אותם שמתקרבים ,היינו יוצאים מהקרון או עולים על גגו ,ויורדים בצד השני ,שבו כבר עבר המבקר ,או
שהיינו יוצאים למדרגות הקרון ונשארים שם עד שהביקורת הייתה עוברת .בגלל המלחמה ,היה איפול ואסרו להדליק בלילה,
את האורות ברכבת ,אנחנו מבחוץ היינו רואים את המבקרים עוברים עם הפנסים שלהם וכשהם היו נכנסים לקרון הבא ,היינו
עולים בחזרה לקרון שלנו.
אני חייב לציין שכל התרגילים האלה היו די מסוכנים ,במיוחד עכשיו כשאני כותב את השורות אלה ,אינני מאמין שעשיתי
ועברתי את כל ההרפתקאות הללו ,אבל אז הייתי בגיל ובמצב שלא עושים הרבה חשבונות ולא שוקלים את כל ההשלכות,
במיוחד ,שעברו קרוב לשישה חודשים מאז ראיתי את בטי,אשתי ,לאחרונה ,ולא עשיתי הרבה חשבונות.
כדי להבין לאיזה הרפתקה מסוכנת נכנסנו ,צריכים לקחת בחשבון שהכול התרחש בחורף וכל התמרונים ,כמו עליית
וירידת מגג הקרונות ,או יציאת למדרגות ,עשינו בזמן שהרכבת נסעה במהירות של  50-60קילומטרים בשעה ,כשהכול היה
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מכוסה בשלג וקרח .היציאה למדרגות הקרון הייתה מסוכנת יותר ,מאחר והשלג הפך לקרח חלק ואתה היית צריך להחזיק את
עצמך חזק עם הידיים ,בידיות הברזל הקפואות משני צדדי המדרגות.
הנסיעה הראשונה עברה בהצלחה והגענו בשעה טובה לתחנת הרכבת שבצפון בוקרסט ,בשעה  22.30ומשם ,עם
החשמלית נסעתי לבית המחותנים ,איפה בטי עברה לגור .זה היה במוצאי שבת בשעה  ,23כשדפקתי בדלת .אני לא צריך
לספר לכם איזה הפתעה נעימה עשיתי לבטי והוריה .לא סיפרתי להם באיזה תנאים באתי ,אמרתי להם רק שקיבלנו חופשה
קצרה ,דבר שהיה חצי אמת.
שמחנו כולנו ,הזמן עבר מהר וביום ראשון בערב נפרדתי מבטי והוריה חזרתי בחשמלית לתחנת הרכבת ,שם פגשתי את
יתר החברים עלינו ברכבת ,התפזרנו בקרונות ומשם נסענו והגענו בשלום לתחנת הרכבת  ,Brailaומיהרנו להגיע למקום
העבודה ,לפני שמתחילים לבדוק נוכחות.
כשראינו שהרעיון היה טוב והצלחנו בנסיעה הראשונה ,חזרנו על התרגיל הזה עוד כמה פעמים ,במשך החורף והאביב של
שנות  1943-44לבסוף החלטתי לספר בבית איך אנחנו משתמשים באישור יציאה לבית המרחץ כדי לנסוע לבוקרסט,
ההורים של בטי לא קיבלו בעין יפה את ההרפתקאות המסוכנות שלי .הם אמרו לי זאת בגלוי וביקשו ממני להפסיק את
הנסיעות האלה ,מאחר וחוץ ממני ,אני מסכן גם אותם.
אני ,עם הראש שלי לא שמעתי בקולם והמשכתי לנסוע ,ובמשך הנסיעות שלנו ,הצלחנו להכיר את מבקרי הכרטיסים,
שתמורת טיפ קטן היו מעלימים עין וכבר לא היינו צריכים לעלות על הגגות או לצאת למדרגות .גם נהגי הרכבת הכירו אותנו
וקיבלו גם הם את הטיפ שלהם ודאגו ,כשהיינו מגיעים לעיר בראילה ,להקטין את מהירות הרכבת ,כדי שנוכל לרדת ישר
במקום העבודה ,שהיה בקרבת מסילות הברזל.
היינו נוסעים הביתה פעם לשלושה-ארבעה שבועות והתרגיל הלך לנו עד יום ראשון אחד ,בערב כשהיינו ברכבת הלילה,
בתחנת הרכבת הצפונית ,של בוקרסט ,בדרך להחזרה למחנה ,בבראילה ,מפוזרים בקרון) ,אף פעם לא היינו יושבים ביחד(,
ישבנו בשקט ,פתאום נכנסו לקרון .שלושה בלשים של משטרת הבירה והצביעו ישר לכיוונו של כל אחד מאתנו ,שישב
בפינתו ,כאילו היו מכירים אותו ועשו לנו סימנים לרדת מהקרון.
בדיעבד ,היינו בטוחים שאחד ממבקרי כרטיסי נסיעה ,מסרו אותנו לאנשי הבולשת ,שתפסו אותנו על חם ,איך שאומרים.
משם הלכנו למשטרת של תחנת הרכבת ,שבמקום ,שם סגרו אותנו בחדר מאסר ,עד הבוקר ,שמשם שלחו אותנו לתחנת
משטרת הבירה שברחוב  .Calea Victorieiשם כלאו אותנו עם עוד כמה פושעים ,לא היה להם שום סיבה למהר ,וכך עד
שגמרו את כל המסמכים ,וכתבי האישום ,עברו כעשרה ימים ,בזמן זה במחנה ב  ,Baldovinestiהוכרזנו כעריקים הכינו את
המסמכים הדרושים ,לשלוח אותנו לשיפוט בית המשפט הצבאי ,מבוקרסט ,על עריקה ממחנה עבודה,.
לאחר שגמרו את כל הניירת ,שלחו אותנו בחזרה ,עם הרכבת ,למחנה ,ב  ,Baldovinestiבליווי שנו שוטרים ,שם ,מחוסר
מקום מתאים ,כלאו אותנו באחד מהבונקרים.
כפי שכתבתי ,הבונקרים היו בנויים כמטר בתוך האדמה לכן הרצפה הייתה מכוסה בשכבה דקה של מים .קיבלנו קש אותו
פיזרנו על הרצפה על הקש שמנו מחצלות ועל זה,היינו סגורים וישנו שם עד למשפט .כל זה קרה בחודש מרץ ,כשברומניה
יש עוד חורף ובבונקר הבנוי מבטון מזוין ,היה קר .אבל גם הפעם ,כפי שהיה עד עכשיו הקדוש ברוך הוא ,שמר עלינו ולא
חלינו.
בינתיים ,באמצעותם הבחורים שהלכו בשבתות לבית המרחץ ,בבראילה ,שלחתי מכתב הביתה ,לבטי והסברתי הכול מה
שקרה לי ,שמיד ,ביחד עם חמתי ,התחילו לפעול ,לא חסכו שום מאמץ והתחילו להתעניין מה יש לעשות .לא חסכו בכסף
ושכרו עורך דין ידוע בשם  Ratiuושילמו את שכרו כדי לסדר את כל ,בצורה הכי טובה.
תאריך המשפט נקבע ליום  2באפריל  1944ויום לפני שלחו אותנו לבוקרסט ,לבית המשפט הצבאי ,בליווי שני חיילים,
ששמרו עלינו .כשהגענו היה כבר חושך ולא היה קשה לשכנע את החיילים ללכת אתנו לישון הביתה ואז אחד מהחיילים בא
אתי והשני אלך עם היתר.
כשהגעתי הביתה ,בטי והוריה הופתעו לראות אותי נכנס עם החייל ,מאחר וציפו לראות אותי רק למחרת בבוקר ,בבית
המשפט .בבוקר הלכנו ביחד מאחר ובניין בית המשפט הצבאי היה בקרבת מקום ,ברחוב  ,Uranusליד הבית שגרנו אחרי
החתונה ,בבניין שהיה פעם מחלקה של תעשייה הצבאית.
כאן בטי וחמתי נפגשו עם העורך הדין שהרגיע אותן ואמר להן לא לדאוג משום שהכול סודר ואמר שבגלל שהתיק הוא
משוטף לכל הארבעה ,כולם יזוכו ,דבר לשמחתנו קרה באמת .נכנסנו באולם ובית המשפט שם העורך דין נאם כמה דקות
ולאחר התייעצות פורמאלית קצרה ,בסוף השופטים זיכו את כולנו ,כפי שהבטיח לנו העורך הדין.
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החיילים שהביאו אותנו למשפט קיבלו הוראה ,שבמקרה שיוצאים זכאים ,חייבים לקחת אותנו בחזרה למחנה העבודה ,ל
 ,Baldovinestiאבל מאחר והמשפט הסתיים אחרי שעה  ,13שכנענו את החיילים שאין טעם לחזור בלילה ויותר טוב לנסוע
למחרת בבוקר .החיילים השתכנעו מהר וכך חזרנו הביתה ,ואכלו ביחד ארוחת צהריים וערב.

הבריחה מהרכבת
לאחר שזוכינו בבית המשפט ולפי ההוראות שקיבלו חיילים שליוו אותנו ,היינו צריכים לחזור למחנה למחרת בבוקר.
קבענו להיפגש וביחד עם יתר החברים ,לנסוע לתחנת הרכבת בוקרסט -צפון Gara de Nord ,אבל הגורל רצה ,שבלילה בין
שלישי ורביעי באפריל  ,1944מטוסי חיל אוויר הבריטי ,הפציצו באופן רציני את שכונת תחנת הרכבת המרכזית הצפונית
ובמיוחד בנייני התחנה וכל רשת של מסילות הברזל.
מתחנה זו ,יצאו רכבות דרך  12מסילות ברזל ,שהיו מתפצלות ,בהמשך ,בשטח רחב .באותה הלילה ,המפציצים הבריטים
הרסו הכול ,עד למרחק של  2-3קילומטרים .התחנה זו נשארה הרוסה עד סוף המלחמה .הפגזה חיסלה את תנועת הרכבות
מבוקרסט ולבוקרסט ,וגרמה תוהו ובהו בעיר ובעיות גדולות לאוכלוסיית הנוסעים לנו וגם לחיילים שליוו אותנו.
המפציצים הבריטים ,בנוסף לנזקים העצומים שגרמו לתשתית מסילות הברזל של אזור הבירה ,שיבשו גם את תוכניתנו
לחזור ל  ,Braila-Baldovinestiוגרמו כאבי ראש לחיילינו שליוו אותנו.
למרות שידענו אל ההפגזה מליל אמש וכפי שסיכמנו ,נפגשנו בבוקר של  4באפריל  1944ומאחר שהתחבורה הציבורית,
החשמליות והאוטובוסים לא פעלו הלכנו ברגל ,לכיוון שכונת  ,Grivitaשם הייתה ממוקמת התחנה המרכזית הצפונית של
בוקרסט ,בשם  ,Gara de Nordאותה ,האנגלים הוציאו מכלל שימוש ,לזמן ממושך.
הגענו עד לקרבת חורבות תחנת הרכבת ,התחלנו להתעניין ,בין האנשים שהיו במקום ובמצבנו ,על תנועות הרכבות והגענו
למסקנה שהתחנה היחידה ,שיתכן ,שהיא עדיין פעילה ,היא תחנת הרכבת  ,Mogosoaiaבצפון-מזרח העיר ,לא רחוקה
מהכביש שמוביל לשדה התעופה בשם  .Baneasaלא היינו בטוחים ,שזה נכון ,אבל זה היה הפתרון היחידי ,המתקבל על
הדעת .התחלנו ללכת ברגל לכיוון התחנה ,שהייתה במרחק של כ 10 -ק"מ היום כבר לא משתמשים בתחנה זו ,מאחר
שהייתה קטנה ,עם מסילת ברזל אחת ,לעומת  12רציפים ומסילות ,שהיו בתחנה המרכזית ,הצפונית שנהפכה למוזיאון.
כשהגענו לשם נשארנו המומים ,כשראינו את אלפי האנשים שהמתינו לרכבת ,כל אחד,ליעדו .אינני יודעה אם ראיתם את
הסרט ד"ר ז'יבגו  Doctor Jivagoוזוכרים את התמונה שמתארת מה שהתרחש בתחנת רכבת ברוסיה ,בזמן מלחמת העולם
השנייה ,את הרעש ,הצפיפות ,האנשים עם הילדים וחפציהם ,בקיצור אי סדר נורא .אותו המצב ,בלי שום הגזמה ,היה גם פה,
בתחנת הרכבת  ,Mogosoaiaלשם הגענו ,כשהחיילים מאחורינו התחלנו להסתובב בין האנשים שהתאספו שם במשך הלילה
והיו מחכים לרכבת המושיעה ,לקחת אותם ליעדם .חלק מהם ישבו ליד חפציהם ,ליד המזוודות ,החבילות ,הארגזים ,הסלים,
והעופות.
משפחות שלמות עם ילדים וזקנים ,תפסו את כל שטח התחנה ,הרציף ואולם ההמתנה היה מלא אנשים ,על הספסלים ועל
הרצפה ,חלקם ישנים ,חלקם אוכלים ,רבים סתם משוחחים ביניהם ,צפופים אחד על השני ,ללא מקום לשים רגל ולעבור.
הרכבות היו באות לעתים רחוקות ,ללא לוח זמנים מוגדר התנועה הייתה מכוונת בהתאם לקווים הפנויים ובעדיפות לרכבות
צבאיות וסניטאריות ,לחזית או מהחזית .כשהיו שומעים שרכבת מתקרבת ,כולם היו מתנפלים על הרציף ,מושכים אחריהם
את החפצים והמשפחה ,במהומה אדירה,
עד שהרכבת לא הייתה נכנסת בתחנה ,אי אפשר היה לדעת לאיזה כיוון היא נוסעת .לאלה שהרכבת התאימה ,התחילה
הלחימה להצליח לעלות לרכבת ,שהייתה באה עמוסה מעל ומעבר ,עם אנשים שהיו שישבו על גגות הקרונות או נתלו על
המדרגות כמו אשכולות .מי שלא הצליח לטפס דרך החלונות ,המדרגות או על הגג ,היה חוזר לחכות לרכבת הבאה שתבוא,
ויצטרכו להתחיל מחדש את הלחימה .לאחר שחיכינו כשמונה שעות ,או יותר ,סוף סוף הגיעה רכבת שנסעה לכיוון ,Braila
עמוסה כמו יתר הרכבות .עכשיו ,לאחר לחימה יחסת קצרה ,נדחפים על ידי החיילים החמושים ,שפינו לנו את הדרך לעליה
ברכבת ,הצלחנו לעלות על מהקרונות העמוסים ,בו היו הנוסעים צפופים כמו סרדינים ,בעמידה ,על הרצפה ,תחת לספסלים,
או למעלה ,על האצטבאות של המזוודות .בגלל הצפיפות והדחף בעליה וברכבת ,לא הצלחנו להיות ביחד ,לחץ הנוסעים ,פיזר
אותנו בתוך הקרון ,כל אחד במקום אחר ,גם החיילים לא היו ביחד .ככב חיכינו בתוך הקרון ,עד שהרכבת תתחיל לנסוע.
ההמתנה ארכה יותר משעה,עד לאשור היציאה הרכבת מהתחנה ,בינתיים שמעתי כל מיני שיחות והערכות שנאמרו בין
הנוסעים ,על המצב בחזיתות ,על הכוחות של ברית המועצות ,שהיו במתקפה נגדית בחזית אודסה ,והתקרבו במהירות
לגבולות רומניה ,שם הכוחות הגרמנים והרומנים סבלו אבדות כבדות ונסוגו בשל אי יכולתם להחזיק מעמד נגד המתקפה
הרוסית .שמעתי גם הערכות מחזית המערבית ,שם כוחות ברית האנגלו-אמריקנית ,נחתו בחופי צרפת והטנקים של אלוף
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 ,Pattonפרצו בהפתעה ,את הקווים הגרמניים והגיעו בקלות ,עד לב אירופה .בחזית אפריקה המצב לא היה טוב יותר עבור
הגרמנים שם כוחות גרמניה ואיטליה ,שהיו תחת פקודתו של  ,Maresal Rommelנכנעו ב  ,El-Alemeinלכוחות הבריטים,
שהיו תחת פקודתו של  Feld Maresal Montgomeryזה היה בערך המצב בכל החזיתות של מלחמת העולם השנייה,
הגרמנים ובני בריתם היו בנסיגה מהירה .אני שמעתי את כל השיחות והערכות האלה ויחד עם סימנים אחרים שגם אני חשתי
בהם ,עוד כשהייתי ב  ,Sarataהגעתי למסקנה ברורה" :בתנאים כאלה ,המצב לא יכול להמשך הרבה זמן ,המלחמה מתקרבת
לסיומה ולכן אין טעם שאחזור למחנה העבודה".
החשבון שעשיתי אז ברכבת ,היה פשוט ,אינני חוזר ,ובלי לחשוב הרבה התחלתי ליישם את ההחלטה .כששמעתי שהודיעו
ברמקול ,שהרכבת אמורה לצאת מהתחנה בעוד שלוש דקות ,התחלתי התקרב ,לאט לאט ,לכיוון הדלת וכשהרכבת התחילה
לזוז עדיין במהירות נמוכה ,קפצתי מהרכבת נכנסתי בזריזות בין ההמון שברציף ומשם יצאתי מהתחנה בדלת צדדית.
הבלגן ברכבת היה כל כך גדול ,החיילים היו מפוזרים בקרון ,ועד שהבחינו ,בהסתלקותי ,נראה לי ,שהיה מאוחר מדי,
הצפיפות בקרון לא נתנה להם לזוז ,הרכבת כבר יצאה מהתחנה ותפסה מהירות .גם עם היו רוצים לרוץ אחרי ,לא יכלו לעזוב
את יתר הארבעה הבחורים ולפי דעתי העדיפו להישאר ברכבת ולהגיע למחנה עמם ובלעדי .כשיצאתי מתחנת הרכבת ,עברתי
לצד השני של הכביש הבין עירוני ונכנסתי לפארק  ,Parcul Herastrauהנמצא בקרבת מקום ,לאחר שסדרתי קצת את בגדי,
פניתי לכיוון היציאה הדרומית של הפרק ,הקרובה לשער הניצחון ,שם עליתי לאוטובוס שנסע למרכז העיר ומשם ,עם
החשמלית חזרתי הביתה .היום כשאני נזכר בבריחה הזאת ,אני מתפעל מהאומץ שהיה לי ואינני יודעה מאיפה קיבלתי את
האומץ כי גיבור גדול לא הייתי.
 ,לא קשה לתאר לעצמכם ,איך הגיבו ,בטי ובמיוחד הוריה ,ברגע שראו אותי נכנס לבית .בהתחלה לא ידעו על מה מדובר,
אבל כשאמרתי להם שברחתי מהרכבת ,נבהלו ובמיוחד חמתי .היו אחר כך כמה רגעים של בלבול,הנעימויות אפילו של ייאוש
וכולם נתפשו בפחד ,מחו על כך שלא חשבתי על מה שאני עושה ומה יקרה עכשיו? והחשש כשגם הם יסבלו בגללי .גם בטי
גינתה את מעשי והסכימה עם הוריה ,למרות שקיבלה את ההסברים שלי ,שבעוד זמן קצר המלחמה תסתיים ,אבל אני הייתה
במצב בכלל לא נעים .לאחר ההלם הראשון ,התחילו להבין עוד יותר טוב ,את חומרת מעשי וגינו אותי ,בטענה שלא לקחתי
בחשבון את כל ההשלכות .עם הזמן ,למרות שהיו מודאגים מהמצב שבו הכנסתי אותם ,לא הייתה להם ברירה ולא היה
באפשרותם לשנות מאומה ,השלימו עם העובדה ועם גורלנו :מה שהיה ,היה ,לטוב ולרע ,הייתי בכל זאת החתן שלהם ,אבל
הם חיו כל הזמן בפחד.
עד ששלחו אותי ל  ,Sarataגרנו בטי ואני בדירה שכורה ברחוב  , Uranus Nr. 13אבל מאחר ובטי נשארה לבד ,היא
עברה לגור אצל הוריה .עכשיו ,במקרה שיחפשו וכדי שלא ימצאו אותי ,עברנו לגור אצל הורים של בטי והבית שלנו נשאר
סגור.
כבן אדם "חופשי" ,אבל מסוכסך עם החוק ואולי מבוקש על ידי המשטרה ,הייתי נוקט בכל זהירות ,כל יום הייתי נוסע
לעוזר לאוראל בחנות ואחרי הצהרים ובערב ,כשהיו הרבה לקוחות ,ומלבי הלכה הביתה הייתי בא עם בטי ,והיא הייתה
יושבת בקופה .בין הלקוחות ,שהיו באים כמט כל יום בחנותו של אוראל ,היו שני אחים ,יהודים ,שהייתה להם סנדלרייה
בקרבת מקום .הם ידעו באיזה מצב הייתי ויום אחד ,בשיחה ,בין היתר ,אמרו לי שהם מכירים מישהו שיכול לעזור לי וקשרו
בינינו .האיש הזה סידר לי ,תמורת תשלום ,תעודה מזויפת ,עם תמונתי וחותמות רשמיות ,שהייתה מאשרת שאני מגויס
ללשכת הגיוס של הבירה ,בעבודת שליחויות .עם התעודה זאת המזויפת ,הרגשתי יותר בטוח ,במיוחד לאחר שהזדמן לי
לבדוק את יעילותה ,כשיום אחד ,באחד הכיכרות הגדולות של העיר" ,ככר האומה" ,כיכר שללא הגזמה בקוטר של 150
מטרים ,ש  7-8רחובות יוצאים ממנה .בזמנו של צ'אושסקו ,הכיכר הורחבה ,ושמה שונה ל "כיכר האחדות" וכיום היא פארק
גדול .באותו היום ,עברתי דרך הכיכר הזו ,בלי לשים לב שהמשטרה סגרה לעט ,לעט את כל הכניסות ויציאות והתחילה
לרכז את האנשים במרכז הכיכר לבדיקת את המסמכים של כל אחד .אינני יודע את מי ומה חיפשו ,אבל אני עם התעודה שלי
עברתי בשלום את מצור-סריקה הזה.
פעם אחרת ,ביום ראשון אחד ,יום שבתון ברומניה ,הייתי עם בטי ,מלבי ואוראל ,במסעדת " "TIC-TACשבמרכז העיר,
בשדרת  ,Elisabethaלשם באים לקוחות בעיקר לשותת בירה ולאכול לביבות עם גבינה .פתאום נסגרו הדלתות ושלושה
בלשים ושוטר אחד ,התחילו לעבור בין השולחנות ולבקש את התעודות ,גם כאן עברתי בשלום ,אבל על בטי ומלבי ,עברו
רגעים של פחד כשראו שהשוטרים מתקרבים .הם בקשו את התעודות ,בדקו אותן והחזירו לנו בתודה ואז נשמנו לרוחה.
למרות שלא היו לי בעיות עם התעודה הזאת ,עברנו תקופה של פחד גדול ,כי שמענו שאסרו את האיש שסידר לי את התעודה
המזויפת.

23

כדי לבין יותר טוב את הסיפור שממנו ,למזלי ,יצאתי בשלום ,אני חייב הסבר קטן :אלה היו ימי מלחמה ,חילות האוויר של
בריטניה ואמריקה ,היו מפציצים ,את בוקרסט כמעט כל יום ,מטרות צבאיות בבירה וסביבתה .הרבה אזרחים עזבו את
בוקרסט ,והתפזרו בכפרים הסמוכים ,רחוק מהמטרות הצבאיות ויותר בטוח .כדי לעבור ממקום למקום היה צורך באישור
מוקדם ,שהיו צריכים לקבל ממשרד הפנים ,אגף רישום האוכלוסייה .רבים השתמשו באישורים מזויפים .משפחה יהודית
אחת קיבלה אישור מזויף מאותו אדם שסידר גם לי ,אותה משפחה עברה מעיר הבירה לכפר קטן ושכרה שם חדר אצל איכר
מקומי .אלא שבמקום קטן ,כמו הכפר הזה ,שמים לב מיד כשמישהו זר מסתובב ,במיוחד בזמן המלחמה ,משטרת הכפרים,
בדקה להם את האישור ,אבל לא הסתפקה רק בזה ,הם טלפנו לבוקרסט ,לבדיקה נוספת ,וקיבלו תשובה שלילית ,כלומר ,אף
אחר לא נתן להם אישור שכזה וככה נתגלה שהאישור שלהם מזויף .כמובן שאסרו אותם מיד ,שבהזדמנות זו ,וכך גם עלו על
אותו אדם שסידר את להם את האישורים המזויפים .האיש שהיה עובד מדינה ,נאסר ויחד אתו גם את שני האחים המתווכים,
הלקוחות של אוראל שהיו בעסקאות האלה .לאחר משפט קצר ,כל המעורבים נשלחו למעצר במחנה  ,Targul Jiuעל שם
העיירה שלידה היא ממוקם .מחנה זה ,היה ידוע היטב ברומניה דאז ,כי שם היו כלואים כמה מאות עצורים שעברו עברות
פוליטיות.קומוניסטית ,מתנגדי המשטר .אני שקיבלתי את התעודה שלי מאותו אדם וכל האלה שידעו על זה ,היינו מודאגים
מאוד ופחדנו שבחקירתם הם יספרו גם עלי .למזלי אף אחד לא הזכיר את שמי ,אולי ,כדי שלא לנפח יותר מדי את הפרשה
וככה נשארתי מחוץ לכל הפלונטר הזה.
אז גרנו אצל ההורים של בטי ואם קרה שמישהו היה נעצר בכניסה לבית או אפילו עם שני אנשים נעצר סתם לדבר
במדרכה שממול ,חמתי חשבה שמחפשים אותי .פעם הייתי בבית במצב שכזה ואז היא הכריחה אותי להסתתר באחת המיטות,
מכוסה בשמיכות וכריות .עשיתי זאת כדי להניח את דעתה.
 ,מכיוון שברחתי מהרכבת ולא חזרתי ,למחנה העבודה מהכפר  ,Baldovinestiשם הוכרזתי ,כעריק .ובמשפט שנערך
ללא נוכחותי ,ביום  16ביוני ) ,1944לא ידעתי על קיום המשפט זה( ,בית המשפט הצבאי מבוקרסט הרשיע אותי וגזר עלי
עונש של "עבודת-פרך לכל החיים" .הודעה מס 3423 .על גזר הדין הזה נתלה העל דלת ביתנו שברחוב  ,Uranusהבית
שסגרנו לפני שעברנו לגור אצל ההורים של בטי .בעל הבית ,מר  ,Cerbuהודיע לנו על פסק הדין הזה ,שכרגיל ,הדאיג את
המחותנים שלי ,יותר מכולם .אני הייתי די רגוע הסברתי להם ,כל הזמן ,שהמלחמה מתקרבת לסיומה ,הגרמנים נסוגים בכל
החזיתות ,עם אבדות כבדות באנשים ונשק ,הרוסים היו כבר בגבולות רומניה ובכמה מקומות כבר עברו אותו מערבה ,כוחות
האמריקנים והבריטים לוחמים בתוך שטח גרמניה ,אבל כל ההסברים והדוגמאות שלי ,לא עזרו והם לא נרגעו ,למרות שאת
בטי ,הצלחתי לשכנעה ,אבל את חמתי ,לא .היא הלכה שוב עם בטי ,לעורך דין שלה ,מר  ,Ratiuשכמובן לא סירב ,להגן עלי
משום שגם הוא ידע מדוע .איך שראינו גם בפעם הקודמת ,לעורך הדין הזה היו יחסים טובים עם שופטי בית המשפט הצבאי
והוא סידר את סוף המשפט ,עוד לפני שהוא יתחיל .חמתי הייתה אישה נמרצת ובכל זאת ולא עזבה את עורך הדין ,עד שהוא
הבטיח לה ,שהכול יהיה בסדר" :גברת ,שבי בשקט ועל תהיי מודאגת ,אני מבטיח לך שהוא יכנס איתי לאולם בית
המשפט ואיתי הוא יצא משם" .ביום המשפט ,לפני שנכנסנו לאולם ,עורך הדין אמר לי ,לא להוציא מילה ,איך שאומרים
היום" ,לשמור על זכות השתיקה" ושתקתי כל הזמן .הוא הסביר בכמה מילים את סיבת העריקה ,כתוצאה מקשיים משפחתיים
והמחותנים הם אנשים מבוגרים ,שאני מפרנס אותם ואשתי אינה עבודה ,ציין שלי אין עבר פלילי ולבסוף ביקש מהשופטים
רחמים ומבחינה הומניטארית לזכות אותי מכול אשמה .שלושת השופטים שאלו כמה שאלות לכאורה ובסוף נכנסו בחדר
הסמוך לדיון .לאחר כשעה ,חזרו לאולם בית המשפט ואחד מהם קרא את ההחלטה ,שאמרה :עם פסק הדין מס 4382 .מיום 2
באוגוסט  1944תיק מס ,7453/944 .בית הדין ,מבטל את פסק הדין הקודם ,מס 3423/44 .של בית הדין הצבאי שבו הורשע
את מר )כבר לא כתבו היהודי( מרקו זיליג ,לעבודת פרך לכל החיים ומזכים אותו מכל עונש עבור עריקת ממחנה לעבודה
חובה בכפיה..
לאחר שהשופטים קראו את החלטתם ,עורך הדין הודה להם ,הלך וקיבל מהמזכירות את החלטת השופטים ולקח אותי ביד
וככה יצאנו ביחד ,מאולם בית המשפט הצבאי וכפי שהבטיח ,מסר אותי לידי חמתי ,שחיכתה בחוץ ביחד עם בטי ורק אז
נרגעו .אני רוצה לציין כאן ,שהמשפט התקיים ביום  2באוגוסט  1944וכפי שציפיתי 20 ,יום אחר כך ,ב 23 -באוגוסט
 ,1944עם כניסת של הצבא הסובייטי לבוקרסט ,המלחמה נסתיימה ,לפחות עבור רומניה .כמוני ,העורך הדין וגם השופטים,
ידעו שהמלחמה היא בקיצה ,אחרת לא היו מזכים אותי כל כך מההר ועם חמתי ז"ל הייתה שומעת בקולי ,היו חוסכים הרבה
זמן ,ריצות וכסף.
אני רוצה לציין במיוחד שאני אסיר תודה ,מכל הלב ,לבטי ולמחותנים שלי ז"ל עבור כל מה שעשו למעני באותה תקופה
של רדיפת היהודים ומצטער בכל נפשי על הצרות שגרמתי להם ,אבל אני בטוח שסלחו לי ,מכיוון שבמשך הזמן ובשנים
שלאחר כך ,היו לי הרבה הזדמנויות לשכנע אותם בצדקתי .אני רוצה לציין במיוחד את בטי,איישתי הנאמנה שלא חסכה שום
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מאמץ והתרוצצה בכל מקום ,כמעט תמיד ביחד עם חמתי עשו את הבלתי אפשרי כדי להקל ולעזור לי .כל אלה לא אשכח כל
חיי ,זיכרונם לברכה.
עכשיו כשחלפו כל כך הרבה שנים מאז שעברנו ביחד את כל הרגעים הקשים האלה ,אני מודה לקדוש ברוך הוא ,שעזר לי
לעבור אותם בשלום ובבריאות טובה .עם כל הקשים שעברתי ,אני לא מצטער שחייתי באותם זמנים ,עם השתלשלות
האירועים ההיסטוריים ,אירועים שבחשיבותם השפיעו רבות בזירה הבינלאומית ושינו את פני העולם.

סיום מלחמת העולם השנייה
היה באמצע חודש אוגוסט  ,1944הגרמנים היו עוד בעמדותיהם מסביב לבוקרסט וחיל אויר של כוחות הברית האנגלים
והאמריקאים היו מפציצים אותם ללא הפוגה .אנחנו היינו במקלט חפור בתוך האדמה למרגלות התל ,שנמצא בחצרו של בניין,
שפעם היה שייך לתעשייה הצבאית של רומניה ועכשיו שימש כבית המשפט הצבאי ,על יד ביתנו שברחוב Uranus ,לא רחוק
מהבית של ההורים של בטי .היינו כולם שם בפנים ,אני ובטי ,ההורים שלה ,יוסף ופיקו כאשר המטוסים הגרמנים ,הפציצו,
כמעשה נקמה את הבניין המפואר של התיאטרון הלאומי והרסו אותו כליל ,וכן פגעו בבניין הגדול ,של מרכזית הטלפונים של
בוקרסט ,הידוע בשם  .Palatul Telefoanelorשני הבניינים היו ,אחד ליד השני ,במרכז העיר ,ברחוב .Cala Victoriei
הבניין המוצק של הטלפונים ,נמצא גם היום באותו המקום ,אבל באותו זמן ,היו קרבות כבדים בעיר  ,Baneasaשליד
בוקרסט ,קרוב לשדה התעופה באותו השם ,בין גדוד גרמני וגדוד רומני שפנה להם עורף והחליט להלחם נגדם .כדי להחזיק
מעמד ,הרומנים ביקשו את עזרת חיל אויר האמריקאי ומסרו להם את מיקומם של הגרמנים .במשך הלילה כוחות הגרמנים
הוכרחו לסגת ומאחר והרומנים לא הצליחו להודיע לאמריקנים על השינוי ,ומצד שני המשכו להתקדם למקום בו היו קודם
לכן הגרמנים האמריקאים המשיכו להפציץ את אותו מקום וכמובן גרמו להם אבדות כבדות לרומנים.
למקלט שלנו הגיעו כל מיני שמועות ,שהרוסים עברו את גבולות רומניה ,כבשו את העיר  ,Iasiהבירה ושטח של מולדובה,
 Moldovaוהם מתקדמים לכיוון עיר הבירה  .Bucurestiלמחרת בבוקר ,שמענו שהרוסים נמצאים כבר בפרברי בוקרסט
ומתעסקים בגנבות קטנות ,כמו משקאות חריפים ובמיוחד חיפשו שעונים ,שהיו מורידים מהידיים של האנשים שפגשו בדרך.
הצבא האדום ,איך שהם קראו לעצמם ,נכנס לבירת רומניה ,בלי התנגדות כל שהיא ואנחנו היהודים ,חיכינו להם בקוצר רוח,
מאחר וידענו שרק הם יושיעו אותנו .בחוץ היה יום יפה ושקט ולאט לאט התחלנו לצאת מהמקלט והדבר הראשון שעשינו,
הלכנו לבית של הורי בטי ,לראות מה קרה שם במשך הימים האחרונים .מאחר והטלפונים לא פעלו ,תנועת החשמליות
והאוטובוסים הופסקה עוד כשבוע קודם לכן הלכתי ברגל ,לכיוון שדרת קרול ,Carol ,למלבי ,מאחר ורציתי לראות מה קורה
שם ואולי למצוא משהו לאכול ,או לחם .ירדתי ברוחב  ,Uranusעברתי את הגשר  Izvorונכנסתי בשדרת .Elisabetha
בדרך קרוב לשדרה קרול ,פגשתי יחידה של חיילים סובייטים ,שנע לכיוון מערב ,חלקם היו ברגל וחלקם במשאיות ,טנקים,
אופנועים והרבה במכוניות פרטיות ,שיותר מאוחר שמעתי" ,שהופקעו" מהאזרחים .כשראיתי אותם ,נדהמתי ,עד אז לא
ראיתי חיילים סובייטיים ,כולם באו מהחזית ,אחרי חודשים של לחימה קשה ,הם היו מלוכלכים ,מלאי אבק על המדים ,הפנים
והידיים ,בצורה שלא ניתן היה לראות דבר פרט לעיניים והשיניים .כולם היו לא מגולחים ולא יכולתי להבדיל בין חיילים
וקצינים ,כולם היו לבושים באותם המדים המלוכלכים .וכולם שרו והחזיקו ביד אחת את הקלצ'ניקוב וביד שנייה בקבוק
משקה חריף ,כך הלכו וצעקו; ,NA BERLINAנה ברלינה .ראיתי בעיניים שלם הרצון הצורב והברור ,לנקום בגרמנים
ולהגיע כמה שיותר מהר ל ,Berlin -בירת גרמניה .שמתי לב שכמעט לכולם ,היו בידיהם 2-3 ,שעונים שהורידו מידי
האזרחים שהיה להם מזל-ביש לפגוש אותם בדרך .שמעתי אחר כך ,שברוסיה שעון היה דבר יקר ונדיר .מאז נשאר ברומניה
הביטוי" ,דוי צ'אס " davi ceas ",כלומר ברוסית" :תן לי את השעון" .על הגנבות הקטנות האלה ,הקצינים הבכירים העלימו
עין ונתנו לחיילים להפיג קצת מהמתיחות ולפנק את עצמם בעברות הקטנות הללו ,לאחר חודשים של לחימה ,מתח ואיסורים
שבחזית ,במיוחד לקחו בחשבון את מה שעוד מחכה להם ,בדרך הארוכה והקשה של לחימה עד ליעד הסופי ,בירת גרמניה
ברלין.
ברצוני לציין כאן שבמלחמה זו ,נהרגו כ 50 -מיליון בני אדם ,ביניהם ששת המיליונים של היהודים ובין מיליוני הקורבנות
של הצבא האדום ,היו גם  250.000חיילים יהודים שנלחמו ונהרגו לצד חבריהם לנשק .האנשים תחילו לצאת מהמקלטים
ומהבתים ואחרי שבוע-שבועיים ,גם החנויות נפתחו ובמיוחד המאפיות וחנויות למזון ובמשך חודש ימים ,גם התחבורה
הציבורית התחילה לפעול וכמעט הכול נכנס לתיקונו.
חנותו של אוראל היה מלא לקוחות ,מאחר והיה מדובר במזון וכולם היו צריכים לאכול ,חנותו הייתה כל הזמן מצוידת
בסחורות ,היו לו קשרים טובים עם מקורות הספקה ,בשוק השחור ,דבר חשוב מאוד בזמן מלחמה ובגלל זה ,היו לו גם הרבה
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לקוחות .אני ובטי התחלנו לבוא כל יום ,משום שחוץ מזה הייתי מתעסק ,בקניות ומכירות מזדמנות ,בשוק שחור של סחורות
שונות ,כמו :סוכר ,קפה ,קקאו ושוקולד ,סיגריות ועוד מוצרים שונים ,שבזמן המלחמה היו חסרים בשוק החופשי .היו לי כמה
קשרים ,שבאמצעותם הייתי מבצע את הקניות או המכירות .הסוכר הייתי מוכר לקונדיטוריות ,הקפה ,הקקאו והשוקולד הייתי
מוכר לאנשים פרטיים והסיגריות לסוחרים אחרים שהיו באים מערי השדה .השוקולד והקקאו הייתי קונה מהדוד שלי ,ליון,
שבחנותו היה מוכר את מוצרי בית חרושת לשוקולד של .Suchard
את הסיגריות הייתי קונה מבעלי הביתנים למכירת סיגריות ,שהייתי בקשר אתם ,שהיו בדרך כלל אלמנות מלחמה ונכים,
שקיבלו רישיונות למכירת סיגריות ,מאחר והיצור ומסחר היה תחת מונופול של המדינה .בעלי הביתנים כשהיו מקבלים את
האספקה של הסיגריות ,היו מודיעים לי וכמות קטנה היו שומרים ללקוחותיהם והיתר ,בתוספת קטנה למחיר ,היו מוכרים לי
ואני הייתי מוכר לאחרים ובמיוחד ,כפי שכתבתי ,לסוחרים שהיו באים מהפרובינציה .את הכסף עבור כל העסקים האלה
קיבלתי מהחמה שלי ז"ל.
בחנות של אוראל היה לי "משרד" ,עם כתובת וטלפון ,משם הייתי מנהל את "העסקים" שלי .באחד הימים עמדתי ,יחד
עם אוראל ,ליד דלת הכניסה לחנות ,ראינו מתקרב שירה של עגלות ,עם כמה מאות שבויי מלחמה נאצים ,חיילים וקצינים,
תחת שמירת חיילים רוסים .אני מודה שמעולם לא הייתה לי הרגשת נחת כזו כמו אז כשראיתי את הגרמנים ,מלוכלכים ,לא
מגולחים ,לבושי מדים קרועים ,חלקם יחפים ,חלקם עם המגפיים קרועים ופצועים ,חבושי ראש או רגלים ,הולכים ברגל ליד
העגלות עם סוסים ,שבתוכם היו פצועים יותר קשים .אלה לא היו החיילים הגרמנים הכרתי ושהייתי רגיל לראות בעבר בעלי
חזות אלגנטית ,מצוחצחים עם כפפות על הידיים .בשדרת קרול ,שם הייתה החנות של אוראל ,הייתה עורק ראשי שחוצה את
בוקרסט ,ממזרח למערב ובשדרה זו היו עוברים הכוחות הסובייטים בדרכם מערבה ,לגרמניה .ומאחר וכמעט בכל יום היו
עוברים גייסות רוסיות היינו יוצאים להסתכל בהם.
יום אחד נכנס לחנותו של אוראל חייל רוסי ,בחור יפה ,ובאידיש משובשת ,שאל מי זה אוראל? אמר שקוראים לו
 Saschaולהפתעתו של אוראל ,אמר שהוא בן דודתו מי  .Odessaההורים של אוראל גרו בעירה קטנה שבצפון מולדובה,
בשם  Codaestiולאימא שלו הייתה אחות שגרה בעיר אודסה שבברית המועצות .כשבנה ,סשה ,חייל בצבא האדום ,בפרידה
מהוריו ,אימא שלו ,אמרה לו ,שאם יגיע לעיירה זו ,שילך לחפש את אחותה .הבחור עשה כמצוותה ,מצא את דודתו את אימא
של אוראל ,והיא זאת שבקשה ממנו לבקר בחנות של אוראל ברגע שיגיע לבוקרסט .הוא נשאר זמן ממושך בחנות ,שאל כל
מיני שאלות ,התפעל מהעובדה שאוראל הוא בעל החנות וכל הכסף שבקופה שייך לו ,דבר שלא היה קיים בברית המועצות.
בין היתר סיפר לנו שהוא בדרך לברלין.
כעבור חודש הופיע שוב ,עם מכונית ובליווי בחורה צעירה ,חיילת.גם היא ,הוא הציע לאוראל לקנות את המכונית ,אבל
אוראל כמובן סירב ,בטענה אמיתית ,שאין לו כלל רישיון נהיגה .לאחר כחודשיים הופיע שוב בליווי אותה בחורה ,אבל
בלבוש אזרחי וסיפר שערקו מהצבא והם עוזבים את הארץ ,נדמה לי שאוראל נתן להם סכום כסף ,מאוחר יותר שמענו
שהגיעו לישראל.
לאחר שהצבא האדום נכנס לרומניה ,החלק הגדול המשיך לכיוון החזית המערבית וחלק נשאר ברומניה ,הסובייטים שלחו,
גם מספר לא מבוטל ,של יועצים בכל התחומי המשטר ,בכלכלה ,אומנות ,תקשורת ומדיניות ,דבר למעשה כבשו
רומניה שנעשה בעזרת הקומוניסטים הרומנים .הפיכת רומניה לארץ קומוניסטית ,נעשתה גם על בסיס ההסכם שנחתם
במסגרת ועידת  Ialtaבה נפגשו נשיא ארצות הברית  ,Roosveltראש ממשלט בריטניה  Churchilושליט ברית המועצות
 Stalinשם נקבעו וחולקו אזורי ההשפעה באירופה בין כוחות הברית המנצחים במלחמת העולם השנייה ,שנלחמו נגד גרמניה
וקבעו באותו מעמד ,גם את הגבול בין אירופה המזרחית ואירופה המערבית.
.
יהודי רומניה ,ראו בכוחות הקומוניסטים ,את ישועתם ,קבלת שוויון זכויות ובטחון ,שיתפו פעולה ,מהרגע הראשון ,עם
הארגונים הקומוניסטים ועזרו להם לחזק את מעמדם ועם הזמן ,חלק מהם הגיעו למשרות מפתח חשובות בהנהלת משרדי
הממשלה ,במוסדות המדינה ,בחברות ובמפעלים המולאמים ,ברחבי רומניה .רוב האזרחים הגויים ובמיוחד המשכילים ,עמדו
מהצד ולא שיתפו פעולה עם הקומוניסטים רק חיכו בתקווה שהדברים ישתנו ,אבל עם הזמן ,כשראו שהשלטון מתבסס
ומתפקד ומחוסר ברירה ,התחילו להצטרף מסיבות אישיות וסתגלניות .עם השנים ,לאחר שחלק מהם הצליחו להגיע למשרות
מפתח גם בהנהגת המדינה ,והמנהיגות הישנה התחלפה ,עזרת היהודים נשכחה ולאט לאט ,התעורר בהם הנבט האנטישמי
הרדום והתחילה מגמה ברורה לתפוס את מקום היהודים על ידי פיזור אוירה של אי אמון ,באותם יהודים ,שעזרו בהתחלת
השלטון הקומוניסטי ,להתבסס !!.למגמה זו עזרה גם הקמתה של מדינת ישראל ,כי הרבה יהודים התחילו לחשוב על עליה.
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כשהמצב תחיל להתייצב ,הדבר הראשון שחשבתי עליו היה לנסוע הביתה ,לרומאן ,לראות את הורי ויתר הקרובים ,שלא
ראיתי קרוב לחמש שנים ,כלומר ,כל זמן המלחמה .תנועת הרכבות לרומן ,עוד לא התחילה ,אבל יוזם מקומי ,הפעיל
"אוטובוס" ,שנסע פעמים בשבוע מרומן לבוקרסט ובחזרה ,עם נוסעים ,סחורות ומשלוחים .בהתחלת חודש ספטמבר ,1944
עם אוטובוס הזה ,נסעתי לרומן ,מרחק של  360קילומטרים ,בכבישים משובשים ,מלאים בורות שנגרמו על ידי הגשמים
המלחמה ,והקרבות שהיו באזור זה ,הנסיעה שהמשכה יום שלם ,כ  12-14שעות .האוטובוס היה גרוטאה של משאית ,שסדרו
בה כמה ספסלים מקרשים ,שבדרך הייתה נעצרת כל כמה קילומטרים ,כדי למלא מים במנוע ,שהיה מתחמם ,או לתקן איזה
קלקול .בגלל זה ובגלל הכבישים המשובשים נאלצנו לנסוע במהירות של כ 30 -ק"מ בשעה .לאחר כל ההרפתקאות בדרך,
הגעתי בשעה טובה לרומן ומיהרתי הביתה.
לא הודעתי מראש להורי שאני בא וכך הגעתי הביתה במפתיע .קשה לתאר את ההתרגשות שאחזה בי כבר מהרגע
שנכנסתי לרחוב שלנו ,כשאני דורך על אבני האספלט של הרחוב בו נולדתי ,רחוב ילדותי ונעורי ,דמעות התחילו לזלוג
מעיני .הרחוב ניראה לי עכשיו קטן וצר אני מביט לבתים מימין ומשמאל ,הבתים שכל כך מוכרים לי מימי ילדותי ,עכשיו היו
בעיני כמבנים קטנים ואני כמו " " GULIVERהענק ,צועד באמצע הרחוב שבו נולדתי.
כשהגעתי לביתנו ,היה כבר חשוך ,נעצרתי קצת ולקחתי נשימה עמוקה ,בבית דלק האור כשדפקתי בדלת ושמעתי את
קולו של אבא ,שואל ,מי זה? וכשעניתי שזה אני ,זיגו ,שמעתי את אבא צועק לכיוון אימא ובקול רם ,באידיש ,אמר
לה" :פרל ,פרל ,זיגו איס דו ,זיגו איס גקומען" הוא קרא לאימא בשמה ואמר לה" :פרל ,פרל ,זיגו פה ,זיגו בא".
אתם בודאי מתארים לעצמכם ,מקרה כשנכנסתי לבית ואחר כך ,כשבאו אימא ויוז'ו ,שהיה הביתה קיבלו אותי בחיבוקים
ונשיקות בכי של שמחה ומיד הודיעו גם לסוריקה ,ז'ק ומוראל ,שגרו על ידנו ,באו מיד ושוב חיבוקים ונשיקות ,סיפורים
וסיפורים ,עוד שעה מאוחרת בלילה .סיפרתי להם על ההרפתקאות שלי במחנות העבודה השונים ,שעבדתי בהם ,על העריקות
והמשפטים שהיו לי .ההורים סיפרו לי בפרוטרוט על החיילים הגרמנים שבאו למסור להם ד"ש ותמונה ממני ועל הפחד
שעברו אז עד שהתברר להם העניין.
נשארתי בבית שבוע ימים ביקרתי אצל יתר הקרובים וכמה מהחברים שלי וכשבא רגע הפרידה ,אימא שאלה אותי:
"אתה כבר נוסע? הרי לא ישבנו מספיק לשוחח ,ולא דיברנו מספיק ואתה כבר נוסע?!!" את השאלה הזאת היא הייתה
שואלת אותי כל פעם כשהייתי בא לרומן ,לפני שהייתי נפריד ממנה .כשהייתי יוצא מהבית היא הייתה נשארת לעמוד
על במדרכה בכניסה לבית ועוקבת אחרי במבטה עד שהייתי נעלם מאחורי פינת הרחוב .אבא תמיד היה מטיח דברים,
בקול שקט ; "אתה יכול לכתוב לנו לעתים יותר קרובות ,עם לא מכתב ,תשלך לנו לפחות גלויה פעם בשבוע ,שנדע גם
אנחנו ,מה קורה אתך".
חזרתי לבוקרסט ,עם אותה הגרוטאה של אוטובוס ,באותו הזמן ובאותם התנאים כפי שבאתי.

הבית שלנו ברחוב  URANUSאוראנוס מס13.
לאחר שבית המשפט הצבאי ,זיכה אותי ,גם במשפט השני ,על העריקה ממחנה העבודה בכפיה ,חזרנו לגור בבית שלנו
מרחוב  ,Uranusמס ,13.בו השארנו את כל הדברים שלנו ,המשכנו את חיינו הרגילים ,עד שבליל אחד בחודש אוקטובר
 ,1944קרה לנו אסון שרק בנס יצאנו שנינו בחיים.
כדי להבין איך קרה את האסון הזה אני חייב לתת קצת רקע ,.בזמן המלחמה מטוסי כוחות הברית ,היו מפציצים כמעט מדי
יום ,את בוקרסט והסביבה .הם חילקו בניהם את עבודתם כך ,שהאמריקנים היו באים לאור היום ,היינו רואים את מטוסיהם
באים בעשרות ,נוצצים בקרני השמש ומפציצים מטרות אסטרטגיות באזור .האנגלים היו באים בלילות ובעזרת זיקוקים עם
מצנחים היו מאירים את השטח כמו באור יום והיו מפציצים את אותן המטרות .אנחנו האזרחים ,היינו מקבלים דרך הרדיו
ובאמצעות סירנות ,התראה מוקדמת ,הראשונה ,כשמטוסי כוחות הברית ,היו ממריאים משדה התעופה  Foggiaשבאיטליה,
אבל לא ידעו לאיזה כיוון פניהם ,אז היינו מתכוננים לרדת למקלט .עם היה מתברר שיעדם הוא בוקרסט ,אז היו מפעילים את
הסירנות שוב בהתראת אמת .בלילה היינו מתלבשים במהירות ,בטי הייתה מתחילה לזרז אותי ,מאחר ואני בלי עניבה לא
הייתי יוצא מהבית ,היינו לוקחים איתנו מזוודה קטנה ,שהייתה מוכנה בשביל כל מקרה ,עם כמה דברים חיוניים והכרחיים
והיינו נוסעים מחוץ לעיר ,עם מכוניתו של חתן בעל הבית שלנו .עם ההתראה הייתה ביום ,אז היינו רצים למקלט ,שהיה
בחצרו של בית הדין הצבאי ,ליד ביתנו.
הבניין הזה ,היה שייך פעם לתעשייה צבאית והיה צמוד לביתנו .באחד מהתקפות של חיל אויר הבריטי הבניין נהרס
לחלוטין פרט לאחד הקירות ,בגובה של שלוש קומות ,שהיה צמוד ממש לביתנו ,שנשאר עומד .באותו לילה ,של חודש
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אוקטובר  ,1944כחודשיים לאחר המלחמה ,התחלת החורף ,ירד גשם סוחף ,בליווי רוחות חזקות אנחנו כבר נרדמנו .בערך
בשעה אחת בלילה ,הרוח התחזק ונהפך לסופה שהצליחה לנדנד את הקיר ולבסוף למוטט אותו מעל ביתנו ,שהיה בית חד
קומתי .פעמים רבות קודם לכן הייתי מביט בקיר הזה ,בחשש לאפשרות שהוא יתמוטט עלינו ,מאחר ולא הייתה לו שום
תמיכה .בעל הבית שלח לעירייה כמה תלונות ,אבל אז ,חודשיים לאחר המלחמה ,היו להם עבודות יותר חשובות ,בעיקר
ארגוניות ,ונושא הקיר שלנו לא טופל .גושי בטון גדול מלבנים כבדים ,נפלו מגובה של שלוש קומות ישר על ביתנו שברו את
גג הבית ותוך הנפילה חדר את תקרת חדרנו ,שהתפצלה לשנים ונוצרה בליטת בטון כמין פירמידה הפוכה לתוך החדר .חלק
מהתקרה נעצרה למזלנו ,כצלע של משולש מעל המיטה והגן אלינו מנפילת הלבנים .חלק השני מהתקרה נפל בצד שמנגד,
בצד של החלונות .בגלל הרעש שנוצר מנפילת התקרה ,התעוררנו מבולבלים משינה ולא ידענו מה קרה .ניסיתי להרגיע את
בטי ואמרתי לה שיתכן שהייתה רעידת אדמה ,כפי שבאמת חשבתי .היה חושך וכשהתיישבתי ,נפגעתי בראש מהתקרה
שנעצרה כמגן מעל מיטתנו .מאחר ולא יכולתי לקום ,זחלתי לקצה המיטה עד לתנור החימום מהחרסינה ושם על אורך התנור
מצאתי פתח דרכו הצלחתי להסתנן .כשיצאתי מתחת לתקרה מצאתי את עצמי על הגג שהתמוטט מעל מיטתנו.
בחוץ ירד גשם ואני עוד לא הבנתי מה קרה .ירדתי מתחת לתקרה ובזמן שעזרתי לבטי לצאת משם ,שמענו צעקות
מהחדרים הסמוכים ,החדרים של משפחת  ,Cerbuבעלת הבית .הפרוזדור קטן שהפריד בינינו ,היה חסום על ידי הלבנים
שנפלו ולא יכולנו ליצור קשר .באותה הלילה ,באחד מהחדרים ,ישב מר Cerbuליד השולחן וקרא עיתון .במתנה לחתנו
שיחזור מהדרך ,חתנו עבד אז כנהג מונית בקו  .Bucuresti-Brasovאיך שהוא ישב עם עיתון ביד ,גוש בטון ולבנים מהקיר
נפל לתוך חדרו דרך הגג והתקרה פגע בראשו והרג אותו במקום .שמענו צעקות מהחדרים הסמוכים ,והתחלנו גם אנחנו
לצעוק ,השכנים ממול יצאו לרחוב לראות מה קרה ,ובאו לעזרתנו.
מאחר ולא הצליחו להיכנס לחדרנו דרך הדלת והחלונות ,החסומים ,נכנסו לחצר בית הדין הסמוך שמו סולם על חלק
מהקיר שעוד עמד צמוד לחדר שלנו ואנחנו טיפסנו דרך הפתח ,מעל הגג שנפל בשיפוע ומשם ,מעל הקיר ,ירדנו בסולם בחצר
וככה איך שהיינו לבושים ,בפיג'מות ויחפים ,רצנו ברחוב ,בגשם ,עד להורים של בטי ,שגרו קרוב .כשדפקנו בדלת ,באמצע
הלילה ,במיוחד כשראו אותנו נכנסים רק בפגימות ,יחפים ,מלוכלכים מהאבק ובוץ ,נשארו המומים ולא הבינו מה קרה לנו.
באסון הזה ,כשאלוהים שמר עלינו ,נהרסו את כל הרהיטים המעטים ויתר הדברים שהיו לנו .מאוחר יותר הצלחנו להוציא
מתחת להריסות ,חלק מהבגדים והלבנים של התקלקלו מהגשם והלחות ועברנו לגור ,שוב אצל המחותנים ,שנתנו לנו את חדר
השינה שלהם.

הקומוניסטים
מיד אחרי המלחמה ,המפלגות ההיסטוריות של רומניה ,מלפני המלחמה ,כמו מפלגת הליברלים ,המפלגה הלאומית של
האיכרים ,מפלגת הסוציאליסטים הדמוקרטים ,שהגרמנים הוציאו מחוץ לחוק ,והמפלגה הקומוניסטית ,שגם היא ,הייתה מחוץ
לחוק ,התחילו לפעול וחידשו את המאבק ביניהן ,בהצגה לציבור הבוחרים את הפלטפורמות שלהם .המאבק ביניהן והתעמולה
לא החזיקו הרבה זמן מעמד ,הן ניסו כל מיני קואליציות ,שנכשלו כל הזמן במאבק עם המפלגה הקומוניסטית .בבחירות
"החופשיות" המכוונות על ידי הקומוניסטים ,שהתקיימו ב 6 -במרץ  ,1946נבחרה "ממשלת עם רחבה כמרכז דמוקרטי"
שבראשה עמד מנהיג מפלגת הסוציאליסטים הדמוקרטים.Dr.Petre Groza ,
מול בית הוריה של בטי ,בדרך " 13בספטמבר" היה הבניין הגדול של הגדוד ה 6 -של המשמר הצבאי.Mihai Viteazul ,
בזמן המלחמה ,הוחזקו בבניין זה הטייסים האמריקנים והאנגלים שנפלו בשבי .הם הוחזקו שם בתנאים טובים מאוד ,היו
מקבלים את האוכל מהמסעדה הקרובה ואת הניקיון בחדרם היו עושים השבויים רוסיים !! הטייסים האלה ,לא עשו כל היום
שום דבר וכמעט כל הזמן היו יושבים ליד החלונות ומביטים ברחוב .לפעמים היו מנפנפים לנו עם היד ,אבל פחדנו לענות
וכמובן שחמתי הייתה אומרת לנו ,לא להסתכל אליהם .באותו הבניין היה מאוחסן גם גדוד חיילים גרמניים .כל פעם כשחייל
גרמני היה עובר ליד חלונות חדריהם ,הם היו דופקים בחלון ועושים לו תנועה עם היד לכיוון הצוואר ,כאילו רוצים לשחוט
אותו .בחודש אפריל או מאי  ,1948התקיים בבניין הזה ,טקס צבאי גדול ,בהשתתפות המלך ) Mihaiאז עוד לא סילקו אותו(,
ראש הממשלה  Dr.Petre Grozaעם עוד מספר גדול של אישים מצמרת השלטון והצבא .אנחנו היינו בבית אצל המחותנים
והסתכלנו דרך החלון ,מאחר ואסרו עלינו לצאת מהבית .כשבא שיירת ראש הממשלה ,בליווי עוד כמה מכוניות ונעצרה
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בכניסה ,יצאה ממכוניתו ,מהדלת שליד הנהג ,שומר ראשו בלבוש אזרחי ,חמוש במקלע ופתח לראש הממשלה ,את הדלת.
האיש הזה ניראה לי מוכר ,כשהוא בא מהצד השני של המכונית וסקר במבטיו את הבתים שממול ,להפתעתי זיהיתי אותו,
הוא היה האיש שסידר לי את התעודה המזויפת ,בזמן המלחמה ונעצר .מה קרה? כפי שכתבתי ,תפסו אותו ונכלא במחנה של
אסירים פוליטיים ,ב Targul Jiu -ואחרי המלחמה כששחררו את כל האסירים ,שוחרר גם הוא כאסיר פוליטי ,כמו כל האלה
שהיו עצורים שם וגם הוא נחשבו כ "אסיר פוליטי" ועל סמך זה ,קיבלו אותו לעבוד בשירותי הביטחון הוא שובץ במחלקת
שומרי ראשו ,של ראש הממשלה.
ממשלתו של  ,Dr.Petre Grozaשידענו מראש שתהיה ממשלת מעבר ,החזיקה מעמד עד חודש יוני  ,1948ברגע
שהקומוניסטים הרגישו שהם מספיק חזקים ,הם הורידו את הכפפות ,ובסיוע של כוחות סובייטים ,הם התיישבו והתבססו
ברומניה ,דרשו מהמלך  Mihaiלוותר על כס המלכות ולעזוב את הארץ .למטרה זו ,העמידו לרשותו רכבת עם כמה קרונות,
להובלת חפציו ומלוויו.
מיד לאחר סילוקו מרומניה ,הקומוניסטים ארגנו בחירות חדשות "חופשיות" ,בהן השתתפתי גם אני ,בא קבוצת פעילים
לבית החרושת לטקסטיל שבו עבדתי ,לקחו אותנו במשאיות לכמה מקומות קלפי ובכל מקום בחרנו "השמש" את סמל
הבחירות של מפלגת הקומוניסטית .כמובן שהמפלגה זכתה בבחירות ברוב קולות גדול הקימה ממשלה קומוניסטית טהורה,
שבראשה עמד החבר  ,Gheorghe Gheorghiu-Dejשהיה אסיר פוליטי במחנה  ,Targul-Jiuפעיל לשעבר ,במפלגה
הקומוניסטית תומך ומעריץ מושבע של הסובייטים .הוא חיזק את המשטר ,הנהיג את המפלגה והממשלה  17שנה ורשם
"לזכותו" את הפרויקט של בניית התעלה בין נהר הדנובה לים השחור .בבניית תעלה זו נפטרו אלפי אסירים פוליטיים ואחרים
שעבדו שם בעבודת פרך .אחרי מותו ,ועדה המרכזית של המפלגה התכנסה ומנתה את NICOLAE CEAUSESCU
שהציע את עצמו לתפקיד זה ,להנהגת המפלגה והממשלה ,וסיפורו די ידוע..
מתחיל לעבוד
אני חוזר לשנת  ,1944בחודש ספטמבר ,כשחזרתי מביקורי הראשון מבית ההורים ,ברומן .זמן קצר אחרי שחזרתי ,ב
 15בספטמבר  ,1944קיבלו אותי בחזרה לעבודה ,בחברה להובלות בינלאומיות  Continentalבה עבדתי לפני המלחמה.
שנה מאוחר יותר ,בסתיו של שנת  ,1945באה אמי לביקור בבוקרסט ,אצל מלבי ובהזדמנות זו גם אצל בת דודי  Ditaביתו
של דודי דוד ,האח של אבא ,הוא שמע שאימא נמצאת בבירה ,והזמין אותנו לביקור לשם הלכנו יחד עם בטי .היא גרה ,עד אז
יחד עם בעלה  Robertבעיר  Cernovitzשב ,Bucovina -בה הייתה לו חנות הלבשה לגברים.
עם כיבוש העיר והאזור ,על ידי הסובייטים ,הם ברחו משם לבוקרסט שם בעלה פתח בית חרושת לאריגת טקסטיל.
בביקור זה ,בין יתר השיחות ,אימא שאלה את רוברט אם ישן לו מקום עבודה בשבילי במפעל שלו .הוא לא הבטיח דבר אבל
אמר שידבר עם אחיו ,שותפו לבית החרושת .אחרי כמה ימים דיטה ,טלפנה למלבי וביקשה להודיע לי להגשת לבית החרושת
שלהם שהיה ממוקם בעיירת פרבר של בוקרסט "הקדמה"  .Progresulנסעתי לשם בחשמלית הם הסבירו לי על מה מדובר
ומה יהיה תפקידי אחר כך חזרתי לעיר הלכתי לחברת  Continentalוהגשתי את התפטרותי .ובכן ביום  1בנובמבר 1945
עשיתי צעד שהיה תחילה של קריירה חדשה שהשפיעה הרבה על עתידי.
התחלתי לעבוד ,בבית החרושת לאריגת בדים ממשי  ,Tecoשעם התפתחותו הפך לחברה בשם  Tesar S.A.מפעל שעבדו
בו כ 50 -פועלים רובם נשים ,בשלוש משמרות והתפקיד שלי שם היה לפתוח את בית החרושת בבוקר ,היה עלי להיות שם
מוקדם לפני השעה  6ולפתוח אותו לפני שפועלי משמרת הבוקר מתחילים את עבודתם .אחר כך הייתי פותח המחסן לחלקי
חילוף ולחומרי גלם ולחלק לעובדות את חוטי המשי לשיזור ולהכנת החוטים למכונות האריגה לפי תוכנית היצור .במחסן זה
היו מאחסנים גם האריגות לפני שלב הגמר .אחר כך הייתי מכין למשלוח את האריגות לגימור ,צביעת או הטבעה פעולות
שהיו מתבצעות עבורנו ע"י בתי חרושת אחרים .בסביבות שעה  8הייתי מתחיל את עבודתי בהנהלת החשבונות ,עד שעה ,13
אז הייתי נוסע עם מכונית המפעל למשרדים שהיו במרכז המסחרי שבעיר שם הייתי נישאר עד שעה  ,15-16לוקח את
התוכנית החדשות בהתאם להזמנות כדי למסור אותן למהנדס הייצור למחרת.
היינו גרים אז אצל ההורים של בטי ,בדרך " 13בספטמבר" ובית החרושת היה בקצה השני ,של העיר .כדי להגיע בזמן
למפעל ,הייתי צריך לקום ב  4בבוקר ,בקיץ או בחורף ,הייתי נוסע בחשמלית ,שלא תמיד הייתה באה בזמן .לכן עם כל
ההמתנה הדרך הייתה נמשכת כשעה.
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בינתיים ,בשנת  ,1946מלבי  Malvyנכנסה להיריון ולקראת סוף השנה ,לאחר לידה קשה ,עם קריעה ושטף דם גדול,
נולדה להם תינוקת יפיפייה .היא ילדה בבית שבו גרו ברחוב  .Toamnei Nr.2יום לאחר הלידה המצב הבריאותית של מלבי
התחיל להחמיר ולהידרדר .הרופא שבדק אותה אמר" :כדי להציל אותה היא צריכה עירוי דם דחוף" .כשהגעתי שם ,אוראל
סיפר לי מה מצבה ,אבל לא התנדבתי לתרום דם מאחר והדם שלי לא היה מתאים ,עליתי לדודה בטי ודוד משה ,שגרו באותו
הבניין ,קומה מעל מלבי ,להתייעץ ,אתם מה לעשות? הדוד משה היה מוכן לתרום דם וכך ועם המחווה שלו ,העירוי הצילו את
חייה .לתינוקת ניתן השם רטה ,Reta ,לפי שמה של סבתא שלנו ,אימא של אבי .בטי הייתה באה כל יום למלבי ,לעזור לה
עם התינוקת שאהבה מאוד .כדי להקל עליה ,אימא שלחה למלבי ,עוזרת ש גם לי היא הייתה מוכרת מרומן ,שמה היה
 .Lucretziaבאביב שנת  1947מלבי ,עם הילדה והעוזרת ,נסעו לנפוש לרומן ,להורים שלנו שם באחד מהימים ,הילדה
התחילה להרגיש לא טוב וכפי שספרו לי מאוחר יותר יתכן שנפלה מידיה של העוזרת או בגלל מכת שמש .הן חזרו מיד
לבוקרסט אבל עם כל הטיפולים לאחר כחודשיים הילדה נפטרה ,לצערנו ,דבר שהעציב את כולנו ובמיוחד את מלבי שקיבלה
את מותה ,בצורה קשה מאוד.
בהתחלת שנת  ,1949מלבי נכנסה שוב להריון ואנחנו היינו מבקרים אותם לעתים קרובות ואוראל היה מבקש מבטי
לתפעל את הקפה בחנות ,כדי שמלבי תנוח .באותה התקופה הם קנו דירה בת ארבעה חדרים ברחוב ,.Spatarului Nr.1 B
פינת השדרות המלך קרול ,קרב מאוד לחנות .הזמן עבר מהר וכשהתחילו הצירים ,העבירו אותה מיד לבית חולים ,ב17 -
בנובמבר  1949נולד להם בן זכר שקיבל את השם חיים  .Haryהפעם הכול עבר בשלום ולאחר שבוע ימים התקיים הברית
בדירתם החדשה ואני ובטי היינו הסנדקים .הפעם שכרו אחות מקצועית גרמניה ,Fraulein ,שתגור אצלם ותטפל בתינוק.
האירועים הפוליטיים התרחשו במהירות ולטובת הקומוניסטיים ,דבר ששכנע אותי להירשם במפלגה הקומוניסטית ,לא כל כך
מסיבות רעיוניות ,יותר מסיבות של תועלת אישית .ראיתי בלי קושי ,לאן הרוחות נושבות ושהשלטון יעבור בהקדם לידיהם,
דבר שבאמת קרה אחרי זמן קצר .אחרי עלייתה לשלטון של המפלגה הקומוניסטית היא רצתה לחזק את שורותיה הדלילות
והייתה זקוקה לכוח אדם ,היא החליטה לפתוח את שעריה ולקלוט חברים חדשים .לפי חוקת הפלגה הנרשמים היו עוברים
בדיקות קפדניות ,על עברם ועל עבר הוריהם ,כדי שלא יתגנב ,הס וחלילה ,לשורותיה אנשים לא רצויים כמו קפיטליסטים,
בורגנים לשעבר ,או אנשים עם עבר פלילי.
אותי בדקו גם בעיר הולדתי ,באמצעות סניף המפלגה ברומן ,הם ביקשו מידע על העבר שלי ושל הורי מהחברים שלי
מהילדות סמי ואחיו סולו ,שאותם ציינתי בבקשתי כחברים המכירים אותי מילדותי ברומן .זמן מה ,לאחר שהקומוניסטים
תפסו את השלטון וכשהגיעו למסקנה שהם מספיק חזקים מבחינת פוליטית ,משטרתית וצבאית החליטו בין לילה על הלאמת
כל מפעלי התעשייה המסחר הבתים )חוץ מהדירה שבה אתה גר( וחברות השונות כגון ביטוח הובלות וכ"ד .הבעלים לא
קיבלו שום פיצוי וכל רכושם עבר לבעלות המדינה.
מי שלא הצליח לברוח מהמדינה נאסר והואשם כ"קפיטליסט שניצל את העם העובד וצבר את רכושו עי ידי ניצול
הפועלים" .אז הפועלים לא ידעו ,אבל הרגישו את זה מאוחר יותר ,שתחת השלטון הקומוניסטי ניצול העובדים על ידי המדינה
הוא גרוע יותר מאשר תחת השלטון הקפיטליסטי .וכך בבוקר אחד ,בסתיו שנת  ,1947כשבאתי כרגיל לפתוח את בית
החרושת המתינו לי בחוץ ,קבוצה של  5אנשים :נציג המפלגה הקומוניסטית ,שני שוטרים ,נציג האיגוד המקצועי ואחת
מהפועלות שלנו .והודיעו לי שבהתאם להחלטת הממשלה והמפלגה מהלילה המפעל מולאם .הציגו לי את החלטת הממשלה
ובקשו ממני כחבר המפלגה לשתף פעולה עם ההנהלה החדשה וכמו כן הודיעו שמעתה מנהלת המפעל היא אותה הפועלת
שלנו שפגשתי באותו בוקר ...חייכנו "בשמחה" אחד לשני לחצתי לה את היד ובירכתי אותה להצלחה .בעלי בית החרושת,
רוברט ואחיו ,שמעו ברדיו על הלאמת רכושם טלפנו מיד למפעל התענינו על המצב החדש וביקשו ממני להודיע להם מה
קורה בהמשך .אבל כבר לא היה לי למי להודיע ,הם הצליחו להסתלק מרומניה באותו היום ולברוח דרך הונגריה לאוסטריה,
בה השתקעו בווינה .הם היו במקור מהעיר צ'רנוביץ Cernautzi ,דוברי גרמנית והיה להם כבר ניסיון עם הקומוניסטים,
כשהרוסים כבשו את אזור  Bucovinaשאז נמלטו לבוקרסט .כאמור המפעל התחיל לעבוד תחת הנהלה חדשה המורכבת
משלישיה המנהלת החדשה זו הפועלת שעבדה אצלנו ,המהנדס הנוכחי ומנהל החשבונות ,שגם הוא היה חבר מפלגה .הלאמת
המפעל וחוסר הניסיון גרמו לקשיי ארגון בהספקה חומרי גלם בקשרים עם הלקוחות ועם נציגי משרד המסחר החדש ,שגם
הם היו מחוסרי ניסיון והיה עליהם לחתום על חוזים עם היצרנים בשם רשתות החנויות ,שהוקמו.
הבלגן היה גדול ,עם הזמן הצלחנו להתגבר על חלק מהבעיות ,אבל מאחר ובית החרושת שלנו היה קטן ,יחסית ליתר בתי
החרושת מסקטור אריגות צמר ומשי ,נהפכנו ללא רווחים תוך זמן קצר וכלכלני משרד האוצר שבדקו את רווחיות המפעלים
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המליצו לסגור אותנו ולפזר את העובדים בין יתר בתי חרושת שבעיר .ברומניה דאז ,פועלו בכל הארץ ,במסגרת המשרד
לתעשייה קלה ,בסקטור אריגות צמר ומשי 35 ,בתי חרושת ,שעבדו בשלוש משמרות ,עם  1.500עד ל  6.000פועלים
ואצלנו עבדו רק  .50לפיכך ,על סמך החלטת הממשלה ,המפעל נסגר ב  6ביוני  1948שובצתי לעבוד בהנהלת חשבונות של
בית חרושת לאריגת משי בשם  ,Jaquardשבו הרואה חשבון היה יהודי בשם גוטליב ,כמו שרוב הפקידים.
משרדי המפעל היו ממוקמים ,במקרה ,בשדרה קרול ,בבניין צמוד לבנין שבו הייתה חנותו של אוראל ובית החרושת היה
ממוקם בכביש  Panduri,פינת רחוב " 13בספטמבר" חמש דקות הליכת ברגל מבית הוריה של בטי .לאחר זמן מה במסגרת
ההתייעלות סגרו את משרדי המפעל שבשדרת קרול ואנחנו עברנו לעבוד בבין בית החרושת שם סידרו לנו משרדים הייתי
עכשיו קרוב לבית וכמובן ששמחתי על כך ,בהזדמנות זו ,שינו גם את שם המפעל ובמקום  ,Jaquardהשם הישן מהתקופה
הקפיטליסטים נקרא עתה " 8במרץ" המסמל את היום האישה הבינלאומי ,באותו זמן גם קידמו אותי למעמד מנהל מחלקת
הנהלת החשבונות.
אחרי האסון שלנו בבית ברחוב  Uranusעברנו לגור אצל בדירתם הקטנה של ההורים של בטי המצב לא היה נוח לנו וגם
למחותנים שלי והחלטנו שהיגיע הזמן לחפש דירה .לאחר הרבה ריצות והתרוצצויות התעניינות וחיפושים שמענו מבת דודה
של בטי ,שדירה אחת עומדת להתפנות מדיריה שעוזבים את הארץ .הדירה הייתה ברחוב ) ,Rovine Nr. 19היום הרחוב הזה
כבר לא קיים עקב השינויים בתוכנית העיר( שעל שפת הנהר  Dambovitaהחוצה את העיר ..כדי להיות בטוחים שנקבל את
הדירה ביקשנו מהדיירים לפנות לנו חדר אחד וכך עברנו לגור יחד עם זוג צעירים עד שהם עזבו את הארץ .במקביל הודענו
במשטרה על שינוי הכתובת ושלחתי בקשה לחברה הממשלתית שהייתה מטפלת בשיכון לתושבים וחלוקה הדירות שיקצו לנו
את הדירה הזו בה שכבר גרנו .מאחר והייתי עובד וחבר מפלגה ,קיבלנו את הדירה ,בת שני החדרים ,מטבח ,אמבטיה ,בקומה
ראשונה ,בבניין של שלוש קומות .לדירה זו עברנו לגור בסוף שנת  1950בה נולד בננו אפרים ב  28באפריל  1957ובה גרנו
באושר עוד  13שנה ,עד שעלינו לישראל ועזבנו את רומניה ביום  8במרץ . 1963
בערך ,באותה התקופה ,השלטונות התחילו לארגן מחדש את משרדי הממשלה ובמיניסטריון לתעשייה קלה ,הקימו אגף
לניהול כללי של תעשיית צמר ומשי .בתפקידי ,כמנהל מחלק הנהלת חשבונות ,הייתי בקשר כמעט ,יום יומי עם אגף הניהול
הכללי ובמיוחד ,בכל רבעון וסוף השנה ,כשהייתי מגיש להם את המאזנים ,בצירוף דו"ח עם כל ההסברים הדרושים ופקידי
המשרד הכירו אותי טוב מאוד .רומניה ,כשייכת לגוש הסובייטי ובארגון לעזרה הדדית  ,Cominformהייתה צריכה ,לפי
הניסיון הסובייטי לאמץ את שיטתם בניהול חשבונות ,שיטה אחידה .ובהתאם להמלצת המשרד ,שלחו אותי ללמוד את השיטה
החדשה ויישמתי אותה אצלנו במפעל.
באביב  1950משרד הפנים הרומני התחיל לחלק טפסים ,למי שרוצה לעלות לישראל ואז התחילה התרוצצות גדולה בין
היהודים ובמקרים כאלה ,אחד משפיע על השני ואחד מושך את השני וקדחת העלייה תפשה את כולם והרבה מיהרו למשרדי
משטרת הבירה למלאת את הטפסים .בין האלה שמיהרו היו גם המחותנים שלי ,ההורים של בטי ,ביחד עם מלבי ,אוראל
וחיים ,שהיה אז בגיל שנתיים ,הדוד ליון ,דודה אדאלה וילדיהם זיגו ובני הדוד משה ודודה בטי עם ילדיהם אידה וליקא.
אחרי זמן מה לא ארוך כולם קיבלו אשרת יצאה מהארץ ובתאריך  18באוקטובר  1950הם עלו לישראל באונייה הרומנית
. Transilvania
לפני מלחמת העולם השנייה ,מנו היהודים כ  700.000מתוך כלל  22.000.000תושבי רומניה .במלחמת העולם השנייה,
כמחצית היהודים נפטרו או נהרגו בפוגרומים במחנות ריכוז והשמדה ומחנות עבודת כפייה כך שבסיום המלחמה נותרו רק כ-
 .450.000מתוכם כ 400.000 -עלו לישראל.
רעיון העלייה לא משך אותי מעולם לא חשבתי על זה ,אולי בגלל שהייתי כל השנים תחת השפעת הצרות שעשה לנו ,אחי
יוז'ו בנעוריו ,כפי שכתבתי בפרק "האחים" .בגלל זה עכשיו נשארתי מחוץ לכל ההתרוצצויות האלה והעדפתי להישאר
במקומי לדאוג לקידום הקריירה שלי ולא טעיתי בעניין זה ,הצלחתי והתקדמתי במפעל ויותר מאוחר במשרד לתעשייה קלה,
בו היה מעמדי טוב ועל זה אכתוב בהמשך.
הזמן עבר מהר מאוד וההורים של בטי חיו בישראל כבר שלוש שנים במעברת העולים שבנהלל שם עברו את כל שלבי
הקליטה שם סבלו ,וגם יותר מאוחר כאשר קבלו צריף מקרשים ,סבלו מחום הקיץ ומקור וגשמי החורף ,מהעכברים שחוגגו
בין הקרשים וכל היתר ,.המחותן שלי ,היה בן אדם פעיל ורגוע ,עבד כחייט במעברה והתחיל לעבוד גם עבור משפחת דיין,
שגרו כידוע בנהלל ,הם העריכו מאוד את מקצועיותו .שם הם הצליחו וחסכו גם קצת כסף ,אבל כשראו שאף אחד מילדיהם
לא יצליח לקבל אשראת יציאת מרומניה ,החליטו לחזור ,הביתה לרומניה.
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כולנו קיבלנו בשמחה את החלטתם ,שתאמה טוב מאוד גם עם השקפותיי ולאחר ששלטונות רומניה ,באמצעות שגרירתם
בתל-אביב ,אשרו את בקשתם לשיבת למולדת ,חזרו הביתה בסוף חודש דצמבר  .1954זמן קצר גרו אצלנו ,עד שקיבלו מקום
מגורים ,באותו הרחוב 13" ,בספטמבר" קרוב מאוד לבית בו גרו לפני שעלו לישראל.
המחותן שלי ,כפנסיונר ,היה יכול החזיק בית מלאכה ולעבוד לבד בלי עובדים ,בתנאי שלא היה "נצלן" והתחיל לעבוד.
הוא היה מוכר בשכונה ,הלקוחות חזרו אליו והתפרנס בכבוד ,לשביעות רצון כולנו.

המשרד לתעשייה קלה
עבדתי כמנהל מחלקת הנהלת החשבונות ,בבית חרושת " 8במרץ" ,וביום אחד המנהלת הודיעה לי שקבלה טלפון
מהמנהל הכללי של המשרד לתעשייה קלה ,שמזמין אותי לשיחה אצלו !!.לא ידעתי במה מדובר ולמחרת הלכתי למיניסטריון,
שם מזכירתו הכניסה אותי למשרדו ומאחר והיינו מכירים טוב מאוד אחד את השני ,הרי נפגשנו בהזדמנויות קודמות הוא
ביקש ממני לשבת ולאחר כמה מילות נימוס ,הודיע לי שהחליט לצרף אותי לעובדי המשרד ולעבוד מסגרת אגף לביקורת פנים
והוסיף שזה גם שליחות המפלגה .הופתעתי מהצעתו המפתה והסכמתי במקום ,מאחר והיה מדובר בקידום מעמד ומשכורת
טובה ומכיוון שאמר "שזה גם בשליחות המפלגה" לא יכולתי לסרב )לא הייתי מסרב בשום מיקרה( ,הוא נתן לי במקום "צו
מינוי מיניסטריוני" הוציא כתב מינוי מס 561 .מיום  1בספטמבר  1953שהיה מוכן אצלו מראש ,המאשר את מינויי כמנהל
חשבון ומבקר במיניסטריון לתעשייה קלה וביקש ממני לחזור למפעל ולמסור להנהלת המפעל את כל העבודות שבאחריותי
ובעוד יום או יומיים לחזור ולהתחיל את עבודתי במשרד הממשלה.
הודיתי לו ו"למפלגה" על המינוי והאמון שרוכשים לי ולאחר יומיים נפרדתי מהחברים שלי איתם עבדתי במשך חמשת
השנים אחרונות והתייצבתי לעבודה במסגרת החדשה בתפקידי החדש ועם החברים לעבודה החדשים .במסגרת החדשה ,רוב
הזמן היינו עובדים בחוץ למשרד ,בבתי החרושת השונים בצוותים של  2עד  5מבקרים ,לפי גודל המפעל .במשך ,לפחות פעם
בשנתיים היינו צריכים לנסוע ולבקר את כל  35בתי חרושת לאריגת צמר ומשי ,שהיו שייכים לסקטור שלנו ,בכל רחבי
המדינה ולבדוק את פעולותיהן .עבדנו לפי תוכנית עבודה שנתית ואני הייתי היהודי היחידי במחלקה שלנו .עם כל הצניעות,
ברצוני לציין שכולם העריכו אותי ,הנהלת המשרד ,החברים בעבודה וגם ,תתפעלו ,גם הנהלות המפעלים שהייתי מבקר בהם,
משום שהיתי רציני והענייני בעבודתי.
בהתחלת השלטון הקומוניסטי ,קידמו פועלים במשרות מפתח ,לצד הפקידים הותיקים חלקם הצליחו חלקם לא ,אבל לאחר
שהשלטון הקומוניסטי התחזק וכל מוסדות הממשלה התארגנו מחדש ,הוכנסו תקנונים חדשים ,שקבעו את ההשכלה הדרושה
לכל עובד בהתאם לתפקידו .עבור התפקיד שלי התקנון דרש השכלה גבוהה ותואר של כלכלן שלא היה לי כמובן אלא שידעו
את היכולת והתכונות שלי ובנוסף לזה הייתי חבר מפלגה לכן בקשו ממני להשלים את השכלתי ,לפחות לבגרות .ואז התחלתי
ללמוד .למטרה זו ,המשרד ארגן שיעורי ערב ,בשביל כל האלה שהיו צריכים להשלים את השכלתם ,ניתנו לנו מורים טובים
וידועים ונתנו לנו את כל ציוד העזר כמו ספרים ,מחברות וחופשות של שבוע ימים מהעבודה לפני המבחנים התלת חודשיים
ושל חודש ימים למבחני סוף השנה .עבור כל ההטבות האלה ביקשו מאתנו רק דבר אחד  -להצליח .אם נכשלת בלימודים,
היה עליך להחזיר את כל ההוצאות והיו שולחים אותך לעבוד כפקיד בית חרושת.
בזמן הנסיעות שלי ,היינו גרים בבתי מלון ופקידי הקבלה היו מכירים אותנו ,תמורת טיפ קטן בתוך תעודת הזהות ,היינו
מקבלים חדר בלי בעיות .בבוקר ובצהרים היינו אוכלים במסעדה של בית החרושת ובערב ,לפי המצב ,או שהיינו קונים
ואוכלים בחדר ,או שהיינו יוצאים לאכול במסעדות .עם החברים שלי בעבודה ,הייתי מסתדר טוב מאוד בנינו וכשהיינו
קובעים את הצוותים ,כולם רצו להיות אתי בצוות .אחד מהחברים שלי בעבודה ,שנסעתי אתו הרבה פעמים ,היה Dimciu
 ,Dumitruהיה חבר טוב ,בן אדם שמח וכמו כל רומני ,היה אוהב את היין ובגלל זה היה משתכר "לפעמים" ,ולעתים
קרובות.
בפעם אחרונה שהייתי אתו בצוות ,בבית חרושת בעיר  Sibiuערב אחד הוא אמר לי שהולך להיפגש עם קרובי משפחתו
ובאותו הלילה לא חזר למלון .בבוקר הלכתי כרגיל למפעל ,התחלתי את עבודתי ולא ידעתי מה קרה לו ,הכרתי אותו היטב
ולא אמרתי דבר ,חיכיתי והייתי מביט מהחלון לחצר מזמן לזמן לראות אם הגיע .בשעה  9או  ,10ראיתי אותו נכנס לחצר בית
החרושת במרכבה כשהוא יושב למעלה ליד העגלון מחזיק המושכות בידיו .כשנכנס במשרד ,כולם ראו שהיה שתוי לגמרי.
דבר שכזה עוד לא קרה ואי אפשר היה לעבור על זה בשתיקה ובאמת הנהלת בית חרושת טלפנה למיניסטריון ,למנהל כוח
אדם ,סיפרו על התנהגותו ומשם קראו לו לשוב מיד לבוקרסט .כעונש העבירו אותו למשרד לתעשיית מזון בסקטור לתעשיית
החלב!!! שימו לב ,לתעשיית החלב ,דווקא אותו שאהב כל כך את היין?
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בשנת  1977נסעתי עם בטי לטיול ברומניה ובין היתר טלפנתי גם לו ,הוא שמח מאוד לראות אותנו ,ובא עם אשתו לבקר
אותנו במלון והזמינו אותנו אליהם לארוחת צהרים הלכנו לשם עם כמה בקבוקי יין $משובח ופרחים ובהזדמנות זו ,הכירנו
את בנו וארוסתו שהיו אמורים להתחתן בקרוב .קיבלו אתנו בכבוד רב וכששמעו שאנחנו אמורים לנסוע לטיול של שלושה
ימים לאיסטנבול ,ביקשו מאתנו ,עם נוכל ,לקנות זוג טבעות זהב עבור הצעירים שעומדים התחתן ונתנו לנו גם סכום כסף
במרקים גרמנים .אז ,ברומניה קומוניסטית ,המסחר בזהב היה תחת פיקוח המדינה שהייתה נותנת אישורים לקנות את הזהב
לטבעות רק על סמך תעודת נשואים והיית צריך לחפש צורף מוסמך לעשות לך את הטבעות ,סיפור ארוך ומסובך לכן הם
ביקשו מאתנו לקנות להם את הטבעות .באיסטנבול ,לא הייתה לנו שום בעיה לקנות להם את הטבעות ,עם שפע הזהב שהיה
שם כשחזרנו לרומניה בטי נתנה להם במתנה את הטבעות והחזירה להם גם את המרקים ,דבר שריגש אותם מאוד ולא ידעו
איך להודות לנו .בפרידה רצו לתת לנו כמתנה ,גלגל גבינת כשכאבל ,בקוטר של  25ס"מ והתאכזבו מאוד שסירבנו לקבל
בגלל המשקל היתר שהיה לנו וחוסר מקום במזוודות.
בתפקידי זה ,כמנהל חשבונות ומבקר ,עבדתי  14שנה והייתה זו התקופה היפה בחיינו ,הייתי מכובד ומוערך על ידי הנהלת
המיניסטריון ,החברים שלי בעבודה וגם בביתי החרושת אותם ביקרתי .למרות שהמשימה שלנו לא הייתה מלבבת הרי אף
אחד לא אוהב שיבקרו אותו ,אבל אני לא הייתי מפריז בהערכות שלי והייתי כמה שאפשר עניני וללא משוא פנים .בתקופה זו
היו לנו חיים טובים ,היינו יכולים להרשות לעצמנו לרכוש דברים לבית מאחר וכל ההוצאות ,כמו נסיעות ,בתי מלון ארוחות
היו מכוסות על ידי המשרד והייתה לנו אפשרות לחסוך ,בנוסף למשכורת שהייתה נשארת לבטי.

אפרים
מאחר הקדוש ברוך הוא ,עזר לנו ויצאנו בשלום מכל האירועים שעברנו בתקופת רדיפת היהודים ,במחנות לעבודת כפייה,
במלחמת העולם השנייה ועכשיו עבדתי בתפקיד ובמקום מכובד שבו הייתי מוערך וגרנו בדירה טובה התחלנו לחשוב על
הבאת ילד .להרמן ופלי היו כבר שני ילדים ,את קרול וסנדה ,ליוסף ולאה ,שהתחתנו עשר שנים אחרינו ,ב  25באוקטובר
 1953היה את אבי ואז החלטנו שהגיע הזמן שגם לנו יהיה ילד .הייתי בשליחות בעיר  Timisoaraובאחד מהימים שטלפנתי
הביתה ,בטי אמרה לי בין היתר " :נידמה לי שאני בהיריון"  .קיבלתי בשמחה את הבשורה הזו וחיכיתי בקוצר-רוח לחזור
הביתה ולקבל פרטים נוספים.
כשחזרתי ובטי הסבירה מה ואיך ואמרתי לה שהיתי רוצה שתיבדק אצל רופא נשים ידוע אבל בטי לא רצתה בשום אופן
התביישה ללכת ,בגלל שהרופא היה גבר .בקושי רב הצלחתי לשכנעה אותה ,הסברנו לה שזה לטובתה ולטובת העובר ,לדעת
מצבם ולבסוף השתכנעה רק כשאבטחתי לה שאכנס לרופא יחד אתה .הלכנו לרופא אבל שם ,במרפאה כשראתה שהרופא,
הוא אדם צעיר שוב לא רצתה להיכנס ושוב התחילה מלחמת השכנוע .לבסוף נכנסנו ביחד .ככה הייתה בטי ז"ל כל חייה -
ביישנית ומוסרית .הרופא בדק אותה ואשר שהיא בהריון וככה התחילו תשעת חודשי ההמתנה ,שכמו כל דבר בחיים עברו,
גם בטי עברה אותם יחסית בסדר ,העובר היה די ערני בבטנה ,לא היו לה צירי לידה למרות שעבר הזמן בשבועיים לפי כל
החישובים ,ושום דבר ,לבטי תחילו גם כמה סימני צהבת ,התחילה לקבל טיפול בויטמינים והתינוק לא זז ולבטי לא היו חבלי
לידה.
ביום שבת אחד ,הלכנו שוב לרופא שלאחר שבדק אותה ,אמר לנו שיש לו רושם שיש לה תאומים !!! ושלח אותנו לעשות
לה צילום בטן .אז עוד לא היה אולטרה-סאונד .כשחזרנו עם הצילומים ,אמר לנו שאין לה תאומים ,אבל ,במקרה שעד מחרת
בבוקר ,ביום ראשון ,לא יהיו לה צירי-לדה שנבוא ,בשבע בבוקר לבית חולים ,משום שהעובר לא הסתובב ובגלל זה ,מחוסר
ברירה ,יצטרך לעשות לה ניתוח קיסרי .הבשורה לא שמחה אותנו ולמרות שהיינו מודאגים ,נסענו להורים של בטי ,אבל לא
סיפרנו להם שום דבר בקשר להחלטת הרופא .למחרת בבוקר ,ביום ראשון ,היה יום יפה של אביב ושנינו נסענו לבית
החולים ,שהיה ממוקם בצפון העיר ,בשכונת  ,Grivita Rosieאנחנו גרנו בדרום העיר .רציתי לקחת מונית וכיוון שבטי לא
רצתה ,נסענו עם החשמלית והגענו באיחור לבית חולים .הרופא המנתח ,ביחד עם עוזרו ,היו כבר שם וחיכו לנו מודאגים.
הכול היה מוכן לניתוח ,הרופאים עם החלוקים והכפפות בידיים ומיד כשהגענו ,האחיות לקחו את בטי בחדר סמוך לחדר
הניתוחים ,הפשיטו אותה וגם היום כשאני כותב את השורות האלה ,אני נרגש ,וראיתי אותה ,כשיצאה מהחדר הזה ,לבושה
בכותונת ארוכה עד לקרסוליים ,הולכת ומביטה ישר לכוון חדר הניתוח ,כמו מהופנטת,עם הבגדים שלה בידיה ומוסרת אותם
לי ,בלי להסתכל עלי .עלו אותה על שולחן הניתוחים ,עשו לה הרדמה מקומית ולאחר זמן קצר ,התחילו לנתח אותה .חדר
הניתוח לא היה בין המודרניים ובצד אחד היה חלון שדרכו הסתכלתי מה מתרחש בפנים .בשלב מסוים בטי שהייתה ערה,
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שמה לב שאני מסתכל ,אז עשתה לי סימן עם הראש ,אופייני לה ,קצת כועסת ונתנה לי להבין שאסתלק מהחלון .בזמן הניתוח
הרופאים דיברו כל הזמן עם בטי ,כדי לבדוק את ערנותה ובין היתר ,לקראת הסוף ,שאלו אותה מה היא רוצה שהתינוק יהיה -
בן או בת? אז בטי אמרה שהייתה מעדיפה בת ,אבל הרופא אמר לה" :אני מצטער מאוד ,אבל חייב להודיע לך שיש לו
ביצים".
ככה באיחור של כשבועיים נולד אפרים ,בן זכר ,ביום ראשון 28 ,באפריל  1957והתקבל בשמחה רבה על ידי כל
המשפחה .לאחר הניתוח כשדיברתי עם הרופא ,הוא אמר לי שניתח אותה ברגע אחרון ,משום שחגורת הטבור ,הייתה למטה,
סגרה את הפתח ועצרה יציאת העובר .לאחר הלידה ,נשארתי בית חולים עד סביבות השעה  12ולאחר שראיתי שהכול בסדר
ובטי עם הילד עברו לחדריהם ובמצב טוב ,נסעתי להורים של בטי ,הגעתי לשם בסביבות השעה  13וסיפרתי להם שבטי ילדה
והיא עם הילד ומרגישים טוב .הבשורה הפתיעה אותם ,המחותנת כעסה מדוע לא לקחנו גם אותה לבית חולים ,אבל נרגעה
כשספרתי שהכול בסדר ושניהם מרגישים בטוב .אחרי הצהרים הסענו ביחד לבית חולים לביקור ושם השתכנעו שהכול
בסדר.
למחרת היום המחותנת שלי יתחילה מיד לקנות את כל הדברים הנחצים לילד ,כמו הלבשה ,מיטה ,אמבטיה קטנה ועוד
ואחרי כמה ימים ,כשבטי עם הילד חזרו הביתה הכול היה מוכן ,כולל הפרחים .לאחר כמה ימים התחלנו לחשוב לשם של
הילד וכיצד ומתי נעשה את טקס ברית המילה .על השם סיכמנו מהר ,קיימנו את רצונו של המחותן שלי ,לתת לבננו את שמו
של אבא שלו ,שקרו לו פרוים) ,Froim ,אפרים( בשינוי קטן ,הפכנו את שמו ל  .Florinאז לא חשבנו שפעם נעלה
לישראל ושמו יחזור למקור ,לאפרים

אפרים בגיל  6חדשים 3.11.1957
את בריתו של אפרים היינו צריכים לדחות ,בערך כשבועיים ,בגלל הצהבת שלו ,שביחד עם בטי ,קיבל טיפול עם
.
ויטמינים ואז קניתי כמויות גדולות של תפוזים ואשכוליות ,הם אכלו את הפלחים ואני הייתי מסתפק ,בכרסום הקליפות .כפי
שכתבתי הייתי חבר הפלגת הקומוניסטית ולפי תורתה ,החברים שלה לא היו מאמינים ולמרות הכול ואף על פי שהיה לי שכן
גוי וקומוניסט ,לא היססתי ועשינו את טכס הברית מילה ,כנהוג אצלנו היהודים .הודעתי והזמנתי גם את ההורים שלי וידעתי
שאבא לא יבוא ,בגלל המגבלות שלו ,אבל אימא הודיעה לי שתבוא .ביום שבאה ,נסעתי לתחנת הרכבת לקבל את פניה ,שם
הייתה לי הפתעה משמחת כשאריתי שבאה עם אבא .הברית התקיים אצלנו בבית במסגרת המשפחה ,המוהל נתן לנו להמתין
לו זמן מה ,כי היה לו באותו היום עוד ברית ולבסוף הכול הסתדר ,הוא בא ,אבא שלי היה הסנדק ושמחנו ביחד.
למחרת בא בנו של המוהל ,שהיה רופא מנתח ,לבדוק את הילד שהכול כשורה .בטי לקחה ברצינות את תפקידה כאימא,
תפקיד שלא עזבה אותו עם יומה אחרון ושנינו לא חסכנו מאמץ לגדל אותו בתנאים הכי טובים ובהתאם לאפשרויות שלנו.

אל ישראל
בסוף שנת  1958זה היה ביום כיפור ,אני הייתי בעבודה ,כשהתפזרה שמועה בבתי הכנסת ,שבמסגרת ריצת רומניה
וצ'אושסקו אחרי הדולרים לאחר הפסקה של  7-8שנים נחתם הסכם בין רומניה וישראל ,על בסיס תשלום סכום בדולרים
עבור כל יהודי ושלטונות רומניה התחילו לחלק במשרדי המשטרה טופסי-בקשה ,למי שרוצה לעלות לישראל .השמועה
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התפזרה מהר מאוד בעיר והגיעה גם אלינו ומי אתם חושבים שהיו הראשונים שהלכו ,לקחת את הטפסים? כן ,המחותנים שלי
!!! שהיו כבר בישראל וחזרו לרומניה.
מאחר ואני לא רציתי לנסוע ,הם אמרו לנו" :עם אתם לא רוצים ,בבקשה ,אבל אנחנו רוצים לעלות ".אחרי החגים ,הייתי
צריך לנסוע בענייני עבודתי ובטי הלכה עם הוריה למשרדי המשטרה ,לקחת ומילא את הטפסים עבור ההורים שלה.
בהזדמנות זו שאלה את הפקיד שחילק את הטפסים ,עם היא יכולה למלאות גם את הטופס במקומי ,מאחר ואני לא נמצא בעיר
והיא יודעת את כל הנתונים שלי .הוא נתן לא את הטופס עבורי ובטי מלאה וחתמה בשמי ומסרה אותו .לידי הפקיד
מחלקת הדרכונים ממשרד הפנים ,הייתה חייבת ,לאחר קבלת הבקשות ,להודיעה לכל מקום עבודה ,את השמות של כל מי
שבקש אשרת יציאה מהארץ ואז כל היהודים שהיו במצב כזה ,הוצאו מיד מקום מעבודתם ומהפלגה מי שהיה חבר בה.
ברשימה שנתקבלה במשרד שלנו ,להפתעתי ,אני לא הופעתי בה וגם אני לא הודעתי להם על זה .בדיעבד גיליתי שזה קרה
בגלל שתי טעויות שעשתה בטי ,בלי כוונה ,באשר מילאה את הטופס שלי .אני עבדתי "במיניסטריון לתעשייה קלה-המנהל
הכללי לצמר ומשי" ,מרחוב  Ion Ghica Nr. 2ובטי כתבה בטעות ,את השם והכתובת הישנה ,כלאמור "המרכז לצמר ומשי"
מרחוב הבורסה מס 2.בטי ידעה שאני עבדתי "במרכז לצמר ומשי" ולא ידעה שלאחר הארגון מחדש ,המרכז נכלל במסגרת
"המשרד לתעשייה קלה" ,כפי שלא ידעה שגם שם הרחוב ,שונה מרחוב הבורסה )השם הקפיטליסטי( ל  Ion Ghicaשתי
הטעויות האלה ,גרמו לכך שלא הופעתי ברשימת היהודים שביקשו לעלות לישראל מבין עובדי המיניסטריון לתעשייה קלה
וכך יצא שנשארתי בעבודתי המכובדת ,עוד חמש שנים ,עד לתאריך העלייה 8 ,מרץ  1963מבלי שידעו כלל שהגשתי בקשת
הגירה.
אלה הגישו בקשות פוטרו מיד מעבודתם והם ומשפחותיהם עברו תקופה קשה מאוד ,בגלל שהיה עליהם לעבוד בעבודות
מזדמנות ,עבודות פרך ולמכור את רכושם לפרנסתם ,תקופה שנמשכה ארבעה או חמש שנים ,מאחר ולהרבה מהם סרבו
לאשר את ההגירה ,בתירוץ שבעבודתם החזיקו סודות המדינה !!! בחודש פברואר  ,1963הייתי בביקורת בבית חרושת
לסרטים ושרוכים בבוקרסט ,ובישיבת סיום ,באמצע קריאת הדו"ח עם תוצאות הביקורת ,הודיעו לי שמחפשים אותי בטלפון.
יצאתי מחדר הישיבות של המפעל ובטלפון הייתה בטי ,שבקול נמוך ונרגש ,אמרה לי שקיבלנו אישור הגירה ,ביחד עם יוסף
וליא ,פיקו ופושה וההורים של ליא ,משפחת וורטנשטין .נשארתי המום ואמרתי לבטי ,שאני צריך לחזור לישיבה ונדבר
כשהגיע הביתה.
חזרתי לחדר הישיבות ,אפשרתי לחברי לסיים את הישיבה ובסוף מיהרתי הביתה שם בטי חיכתה וספרה לי שיוסף היה
באותו היום בשגרירות ישראל ושם אמרו לו שאנחנו מופיעים ברשימה שהם קיבלו ממשרד הפנים ,עם שאר היהודים שקיבלו
אשרת יציאת מהארץ ,אבל ההורים של בטי והרמן עם משפחתו ,לא מופעים ברשימה .מיד התחלנו לחשוב ,בדאגה כיצד אני
כחבר מפלגה מסביר ששיקרתי להם כל הזמן ועכשיו פתאום קיבלתי אשרה לנסיעה לישראל .בדקנו ביחד את מצבי ,מכל
הביטים והתרכזנו בשלוש סבות עיקריות:
איך יקבלו במשרד את העובדה שלא הודעתי להם על כוונתי לעזוב את הארץ?איך יגיבו במפלגה על הצעד שלי ,כחבר מפלגה שעוזב את ארצו? צעד שהיה נחשב על ידי הקומוניסטים" ,כבגידה במפלגהובעם העובד ".
איזה צעדים ינקטו נגדי? יתנו לי לצאת ,או יבקשו לבטל את האשרה ויזרקו אותי העבודה?עברו כשבועיים עד שקיבלנו בדואר ,ממשרד הפנים הרומני ,את ההודעה הרשמית שאושרה לנו ההגירה למדינת ישראל
ונתנו לנו הנחיות מה יש לעשות ,כדי לקבל את תעודות הנסיעה .למחרת עם פחד בלב ,נרגש ומודאג ,הלכתי לעבודה ונכנסתי
לחברי Enea Nicolaie ,המנהל הכללי ואמרתי לו כמעט בלחש" :קיבלתי אשור להגר לישראל" .הוא נעשה לבן והביט עלי
ואני עליו בלי להוציא מילה .לאחר כמה שניות הוא התאושש ,לא נזף בי ובשקט אמר לי ללכת ולמסור למנהל המחלקה ,את
העבודות המשותפות שלנו ולך להודיע למזכיר המפלגה על מצב החדש.
כשהחברים שלי שמו שאני עוזב ונוסע ,נשארו המומים .לאחר שמסרתי את העבודות שלי ,הלכתי למזכיר המפלגה ,שהיה
יהודי בשם טאובר) ,Tauber ,אחרי שנה פגשתי אותו בישראל( פניתי עליו נבוך ובקול נמוך אמרתי לו אותו הדבר ,הוא
הסתכל אלי ואמר; "רשמתי לפני ,אבל אני רוצה לשאול משהו ,מדוע אתה עושה פרצוף כזה ,כאילו אני קיבלתי אשרת הגירה
ואתה נישאר בארץ?" לאחר שהודעתי הבשורה ,גם למנהל כוח אדם ולכל מי שהייתי צריך להודיע וכולם נשארו מופתעים,
עזבתי את הבניין והלכתי הביתה .כחבר מפלגת הקומוניסטית וכעובד במשרד ממשלתי ,הייתי צריך לעבור עוד שני מכשולים
רציניים ,אחד לעבור את המעמד שבו הייתי צריך להחזיר את פנקס החבר ואז היו מסלקים אותי מהמפלגה .אבל זה לא הדאיג
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אותי ,המכשול השני היה יותר חשוב עבורי ,רציתי לשמוע מה תהיה תגובתו של השר ,מאחר והגם הוא ,כחבר המפלגה,
משתתף באותה הישיבה .ממנו פחדתי ,מכיוון שהוא היה יכול להורות על סילוקי מהעבודה ובצד השני לבקש ממשרד הפנים,
לבטל את אשרת ההגירה .היו כבר מקרים כאלה.
הלכתי לישיבה זו ,שם בנוכחות השר ,כל אחד מהמשתתפים הרגיש את הצורך לגנות את מעשי ,אחדים עם מילים קשות,
אחרים עם מילים פחות קשות ,שלא יפרעו לי ,מאחר וידעתי שרובם קינאו בי ,אבל חיכיתי בפחד וקוצר רוח ,לדבריו של
השר החבר .Alexandru Sencovici ,ממנו פחדתי ,לא כל כך ממה שהיה אומר ,אלא ,ממה שיעשה .הוא התחיל את נאומו
וסיפר לנו שלא מזמן חזר מביקור ממלכתי בפולניה ,שם בין היתר ,ביקר גם במחנה ההשמדה אשוויץ ,מקום שבו הושמדו
כידוע ,בתאיי הגזים ,מיליונים יהודים ואחרים וקשר את אשוויץ עם עזיבת הארץ של מהנדס כימאי ,יהודי ,שעבד אצלנו
במשרד ושאל אותנו איפה אנחנו חושבים שהוא עובד היום? והוא גם ענה :בגרמניה ושאל ,איפה בגרמניה? ושוב ענה :ב-
 ,I.G.Farben Industryדווקא במפעל שסיפק את גז ה"ציקלון" לתאיי הגזים .אחר כך הוא הביט אלי ארוכות ,מאחר והכיר
אותי טוב מאוד מהמשרד ומהביקורים שלו במפעלי הסקטור שלנו ,פעמים רבות לפני נסיעותיו בשטח ,היו שולחים אותי
להכין את המפעל לביקור שלו ואת קבלתו .השר היה נוהג בביקורים שלו ,לבוא בחשאי ולהיכנס בחצר המפעל והולך ישר
לפחי הזבל ,בהם היה מוצא כל מיני חומרי גלם ,חוטים ,חלקים ,ברגים ,רצועות וכ"ד ואחר כך היה נכנס במשרדו לכיווני של
המנהל ומניח אותם על שולחנו ומתחיל למתוח בקורת על "הבזבוזים".
לאחר כמה רגעים של שקט ,הוא הרים את ידו ,הצביע לכיוון שלי ואמר" :מרקו זיגו ,אנחנו לא מחזיקים כאן בכוח ,אף
אחד ,מי שרוצה לעזוב את הארץ ,שיעזוב ,אבל שתדע ,ששם העם העובד יחשב אותך כבוגד" .זה היה הכול מה שרציתי
לשמוע מפיו ומיד ירדה אבן מלבי ואמרתי לעצמי ,טוב ,נראה את זה שם .לישיבה זו לא השתתף המנהל הכללי שלי הבן אדם,
החבר  ,Enea Nicolaieשאיתו הייתי ביחסים טובים,
באחד מהביקורים שלי ברומניה ,אחרי המהפכה ,לאחר שהרמתי טלפון אליו ,קניתי בונבוניירה והלכתי אליו הביתה
לביקור והתאכזבתי מאוד כשראיתי אותו ,חולה ,עם שיתוק קל ביד ימינו ,זה שהיה גבר נאה ,שחרחר ,משורג ,ואלגנטי ,איך
שאני הכרתי אותו ,נראה עכשיו שבר כלי..
לאחר הישיבה ,מסרתי למזכיר המפלגה את פנקס החבר שלי ומיהרתי לנסוע הביתה לספר לבטי ,איך הייתה הישיבה
ושהשר דיבר כפי שהיה צריך לדבר והכול יסתדר ומיד התחלנו לרוץ למקום שהיה צריך ולהכין את כל המסמכים הדרושים
כדי להציג אותם לפני השלטונות בזמן ולקבל את תעודות נסיעה והאלה הם היו:
אישור שויתרנו לאזרחות רומנית ,למרות שבעצם הם הכריחו אותנו לוותר ,היינו צריכים לשלם עבור זה ,מס בולים,למדינה.
אישור מפקיד השומה שאין לנו חובות כספיות כלפי רומניה.אישור של משרד לתעשייה קלה ,שבו עבדתי ,שאין לי התחייבויות כלפיהם ומסרתי את כל העבודות השוטפות ושאין להם
שום תביעות כלפי.
אישור שמסרנו את הדירה במצב טוב ,מסוידת ונקייה.כדי לקבל את האישור ממקום עבודתי ,ניגשתי למשרד ופניתי למנהל כוח אדם ,חבר שלי בעבודה ,שהיינו ביחסים טובים,
מאחר ואיתו היינו מתחשבנים לאחר כל נסיעה וממנו היינו מקבלים את הכסף והוא היה דואג לנו לכרטיסם ברכבת או לטיסה.
כששמע במה מדובר ,התעוררה האנטישמיות הרדומה באו ,והוא פשוט סילק אותי ממשרדו .עליתי למנהל הכללי ,החבר
 ,Eneaנכנסתי למשרדו וספרתי לו על מה מדובר ואיך מנהל המנגנון התנהג .אז הוא עשה מחווה שאף אחד לא היה מעיז
לעשות בזמנים האלה ,במיוחד עבור יהודי שעוזב את הארץ .הוא טלפן למנהל המנגנון ואמר לו לתת לי את האישור
שביקשתי ,מאחר ומסרתי את כל העבודות ואין לי כבר ,שום קשר עם המשרד .חזרתי אליו וכשראה אותי קם מהכסא וקרא
לשוער שעמד בכניסה ,שהכיר אותי טוב מאוד ,מאחר וכל בוקר שהייתי בא לעבודה ,היה מברך אותי ב"בוקר טוב" והורה לו,
לא לתת לי להיכנס יותר למשרד .התנהגותו הגסה ,לא הטרידה אותי אבל הוא העמיד אותי במצב די מסובך כי פקיד השומה,
לא רצו לתת לי את האישור שאין לי חובות כספיים למדינה ,בלי אישור ממקום העבודה ובלי אישור פקיד השומה ,לא יתנו
לנו את תעודות יציאה מהארץ.
בסופו של דבר החלטתי ללכת למנהל השומה ולהסביר לו את המצב ,פניתי למזכירתו ,היא נכנסה אצל המנהל וכשיצאה
אמרה לי להיכנס ולהסביר לו על מה מדובר .כשנכנסתי ,הייתי מופתע לראות ,שמנהל השומה ,הוא חבר טוב שלי מנעורי,
יהודי בשם  ,ZISUשהיה בקבוצת החברים שלנו עוד לפני המלחמה ,בזמן שגרתי ברחוב  .Epureanuשמחנו מאוד להיפגש
אחרי כל כך הרבה שנים ,סיפרתי לו מה הבעיה ולאחר מחשבה קצרה מצא פתרון שהוציא אותי מהמבוי הסתום .הוא כתב
מכתב ושלח אותו באמצעותי ,למשרד לתעשייה קלה ותוכנו היה בערך ככה" :האזרח מרקו זיזו ,עובד לשעבר של משרדכם,
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התייצב בלשכתנו וביקש ,על בסיס אשרת יצאה מהארץ ,שקיבל ממשרד הפנים ,אישורנו לאמת שאין לו חובות כלפי
מדינתנו .נבקשכם להודיענו בכתב עם לנזכר למעלה,עם יש לו או אין חובות כספיים כלפיכם .במידה ולא נקבל את תשובתכם
תוך עשרה ימים ,נסיק מכך שאין לו חובות וניתן לו את אישורנו ,מאחר והוא עם משפחתו צריך לעזוב את הארץ בעוד
עשרים יום" .הוא נתן לי את המכתב ואמר לי ללכת ולמסור אותו ולהביא לו העתק עם חותמת קבלה ומספר הרישום וככה
עשיתי .לאחר כשבועיים חזרתי עליו ונתן לי את האישור החשוב הזה.
בדרך לקבלת התעודות ליציאה מרומניה ,היו לנו הרבה מכשולים ובכל מקום היינו צריכים לשחד את הפקידים ,כדי לזרז
הכנת המסמכים ושלא יעשו לנו קשיים .בנוסף לשוחד ,היינו צריכים לשלם ,מסים ובולים למיניהם ,בלי לדבר על הזמן
שבזבזנו וההתרוצצויות .כדי להסיג את הכסף ,התחלנו למכור חלק מהבגדים וכלי הבית .הרהיטים מכרנו לחנות במחירים
נמוכים ,אבל שמחנו שקנו את כל הרהיטים .הרהיט האחרון שמכרנו הייתה המיטה ,שישנו בה עד יום אחרון ,לפני הנסיעה.
העובדה שהייני צריכים להיפרד מדברים שהיינו קשורים להם וששמחו אותנו בזמן שקנינו אותם ,נתן לנו הרגשה שנפרדים
ממישהו אהוב אלינו ובכאב בלב.
את הבגדים וכלי בית מוכרנו בשוק הפשפשים ,שהיה נפתח בכל יום ראשון ,במגרש בפריפריה של בוקרסט ,בשם
 ,Talciocשם היו באים אנשים למכור חפצים למחייתם ,רובם יהודים ,שנשארו בלי מקום עבודה ,או אלה שהתכוננו לעזוב
את הארץ וחלק שבאו לקנות מציאות ,במחירי חיסול .אנחנו היינו באים לשם בחשמלית ,עם שתי מזוודות ,ושוטחים על
האדמה את "הסחורה" ומחכים ללקוחות .בתקופה זו קיבלנו פעמיים ,סכומי כסף ,לא גדולים ,משגרירות ישראל ברומניה.
לפני היציאה מרומניה ,היינו צריכים לעבור עוד מכשול ,במכס לשם הלכנו עם החפצים שלנו  70ק"ג .מטען לאדם ,זה מה
שאושר לנו להוציא מהארץ ,בחבילות זמניות ,שלאחר בדיקת המוכס ותחת השגחתו ,היינו צריכים להכניס אותם לארגזים,
שחויבנו לקנות במקום ולשלוח לישראל .היה אסור לנו לקחת תכשיטים ,חוץ מטבעות נשואים ,דברי בדולח ,תמונות
וחרסינות ,הארגזים ,הבנויים מדיקט ולא מקרשים .גם כאן ,כמו כל מקום אחר ,המוכס ,למרות שקיבל מראש את השוחד
שלו ,לא הסכים לחרוג מה  70הקילוגרמים המותרים לאדם ובקושי נתן לנו לקחת כ  300התמונות.
לאחר כל ההתרוצצויות ,הריצות והצרות שעשו לנו עובדי השלטונות ,שלפעמים התנהגו בחוצפה וגסות רוח ,אספנו את כל
האישורים ,הלכנו למשרד הפנים ,מחלקת הדרכונים וקיבלנו את תעודות המעבר והוראה לצאת מיד מרומניה ,תוך עשרה
ימים .אחרי יום או יומיים נסענו לרומן ,בטי אפרים ואני ,להיפרד מההורים ,סוריקה ,ז'ק ,ליא ,מוראל ויתר הקרובים .רוצה,
יוז'ו ודולפי היו כבר בישראל כשנתיים ומלבי אוראל וחיים ,היו כבר כ  13שנה ,משנת  .1950ברומן ,נשארנו  24שעות גרנו
אצל ליא ומוראל ,שעשו הכול ,כדי שנרגיש טוב.
את אימא מצאתי ,במצב לא טוב הייתה חולה מאוד ,רזתה ,וחיה בתקווה לבוא עם אבא ,אחרינו לישראל .למחרת בצהרים,
אכלנו ,עם כל המשפחה ,אצל ליא ומוראל ,הצטלמו ביחד נשארנו שם עד לשעה שהיינו צריכים לנסוע לתחנת הרכבת ולחזור
לבוקרסט .הפרידה מההורים ויתר המשפחה ,הייתה קשה ,בכי ,חיבוקים ובמיוחד מאימא והייתי בטוח שלא נתראה לעולם
וככה היה ,אימא נפטרה ברומן ,מסרטן ,בגיל  ,79ביום  8בנובמבר  ,1963לאחר שסבלה קשה ,זמן ממושך .לאחר שחיבקתי
את אבא ואימא בפעם האחרונה ,יצאנו בוכים ונסענו לתחנת הרכבת ,בליווי סוריקה ,ז'ק ,ליא ומוראל.

עם אימא ,ברומאן  Romanלפני עלייתנו לישראל 3.3.1963
עזבנו את  ROMANוכל הזמן חשבתי על הורי הזקנים ,שהשארתי מאחורי .חזרנו ל  BUCARESTוהתחלנו לארגן
המזוודות ויתר הדברים ,לקראת יציאה מרומניה ובערב לפני הנסיעה ,נפגשתי באיזה קונדיטוריה ,עם כמה מחברי לעבודה
היינו נרגשים ונפרדנו .למחרת בבוקר ,לאחר הפרידה הקשה ומלאת בכי ,מהוריה של בטי והרמן ,פלי ,קרול וסנדה ,עלינו
במוניות וביחד עם יוסף ,ליא ואבי ,ההורים של ליא ,פושה ופיקו ,נסענו לשדה התעופה ,הבינלאומי דאז ,בשם ,Baneasa
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)השדה התעופה  Otopeniעוד לא היה בשימוש( ,לאחר גמר הסידורים ליציאת הארץ ,עלינו במטוס של החברה הרומנית
להובלות האוויריות בשם  Taromוטסנו לכיוון וינה ,הטחנה הראשונה שלנו ,למערב "הקפיטליסטי" .המטוס ,שטס בקו
בוקרסט-וינה ,היה מטוס קטן ,עם כ  30מקומות ולא כל המקומות היו תפוסים היו עוד כמה נוסעים ,שביניים בטוח שהיו גם
אנשי בטחון .Securitate ,אז לאזרחי רומניה אסור היה לצאת באופן חופשי לחוץ לארץ .היו יכולים לצאת רק באישור
מיוחד ,שבדרך כלל היו נותנים רק לאנשי המפלגה ולא לכולם ולאנשים בשליחות דיפלומטי.
לאחר טיסה של כשעתיים וחצי ,הגענו לוינה VIENA ,ירדנו מהמטוס ועלינו לאולם ההמתנה ,בהנחת רווחה הרגשנו
כאנשים חופשיים ,בלי משקיפים העוקבים מאחורינו .כאן באולם של שדה התעופה ,לפי ההנחיות שקיבלנו בשגרירות ישראל
בבוקרסט ,התיישבנו על ספסל וחיכינו .לאחר כמה דקות התקרב אלינו גבר ,שאמר לנו ברומנית ,שהוא נציג הסוכנות
היהודית בוינה והזמין אותנו להצטרף אליו וביחד יצאנו מהאולם ,בחוץ המתן לנו אוטובוס בו נסענו לבניין של הסוכנות ,שם
הצטרפנו ליתר העולים ,שהיו שם לקראת המשך הדרך לישראל.
בוינה נשארנו כמה ימים ,עברנו כמה בדיקות רפואיות וטיילנו בעיר היפה והנקייה .בהזדמנות זו ,ביקרנו גם בלונה פרק
המפורסם ,בשם  ,Praterהתעכבנו שם עם הילדים ,יותר זמן ,על יד הביתן עם המכוניות החשמליות .כאן אוסטרי שתוי,
שעמד על ידינו ,קנה שני כרטיסים עבור אפרים ואבי ,שניצלו את המתנה ועשו כמה סיבובים עם המכוניות האלה שמשכו את
הנוער ומבוגרים .בוינה שתינו פעם הראשונה את השתייה המפורסמת Coca Cola ,שתייה שהייתה אסורה ברומניה ,בטענה
שזה מוצר תעמולה "קפיטליסטי" מנוון .עכשיו לאחר ששתיתי את השתייה זו ,לא התרשמתי במיוחד ,היא לא הייתה
קפיטליסטית ולא מנוונת ,הייתה דומה יותר לאיזה מין תרופה.
כאן ,בווינה ביקרנו גם אצל קרוב משפחה של ליא ,שהיה לו שם ,בית חרושת להלבשת נשים .הוא הציע לנו להישאר שם
ולעבוד אצלו ,בבית חרושת .אינני יודעה אם עשינו טוב או לא ,אבל לא נשארנו בגלל שאימא של פושה הייתה מזמן בישראל
והאחים לא רצו להיפרד ,אז סירבנו להצעה .לאחר כמה ימים עזבנו עם הרכבת ,את וינה ,ביחד עם עוד כמאה מהגרים .בקרון
אחד היינו אנחנו בטי ואפרים ואני ,עם פושה ופיקו ובקרון אחר ,יוסף ,ליא ,אבי וההורים של ליא ,נסענו לכוון איטליה.
לאחר נסיעה לילית צפופה ומעייפת ,בבוקר עברנו את הגבול לאיטליה ,דרך הרי האלפים ,הנפלאים ,שקיבלו אותנו עם
יערות עצי אשוח ,מכוסים בשלג ,בנוף של חורף בהרים מושלגים ,נוף מכושף ,שנתן לנו לשכוח את הסבל הממושך של
הלילה .במשך היום המשכנו את דרכנו לנפולי ובלילה עברנו דרך תחנות הרכבת של ונציה ורומא ,בלי לראות הרבה דברים,
חוץ לכמה סוכני ארגון "היאס"  ,Hiasשניסו לגייס מעומדים להגירה לאמריקה ,דבר שאז אנחנו לא היינו מעוניינים
מנפולי ,שכידוע היא עיר נמל בים התיכון ,נסענו עם הרכבת ועברנו את המגף האיטלקי ממערב למזרח ,לכיוון עיר הנמל
בשם  ,Brindisiהנמצאת בעקב המגף האיטלקי ,על שפת הים האדריאתי .מתחנת הרכבת של ברינדיסי ,עד לנמל ,היה מרחק
לא קטן ונציג הסוכנות ,שליווה אותנו מוינה עד לישראל ,כנראה ,כדי לחסוך כמה דולרים ,במקום להזמין אוטובוס ,כפי שהיה
טבעי ,הוא שכר ארבעה עגלונים ,שבאו עם איזה מין עגלות עם שני גלגלים ,עליהן העמסנו את המזוודות שלנו ,העגלונים
משכו אותן ,באמצע הרחוב ואנחנו ,אחריהם ,התחלנו לצעוד ברגל לכיוון הנמל .הרחוב היה במורד ואנחנו צועדים אחרי
והעגלות ,בגלל הירידה ,הן התקדמו מהר ולא כולם הצליחו להדביק את הקצב .בעיניי ההליכה זאת הייתה סוריאליסטית ולא
נעימה ,של נודדים ללא בית ויעד ,שמעתי מהתושבים שהתבוננו בנו בסקרנות ממדרגות הבתים ,אומרים באיטלקית :
אמיגרנטי ,אמיגרנטי.Emigranti, Emigranti ,
בסופו של הדבר ,הגענו לנמל ,Brindisi,עלינו על אונייה יוונית ,בשם  ,Mesapiaשבה כל משפחה קיבלה תא-חדר
ובשעה טובה ,ביום  15במרץ  ,1963עזבנו את הנמל ,את איטליה והתחלנו להפליג לכיוון היעד הסופי שלנו ,לכיוון ישראל,
לנמל חיפה .ההפלגה והדרך היו מעניינים מאוד ,משני היבטים ,זו הייתה הפעם הראשונה בחיינו שהפלגנו באונייה ושנית
המקומות והנופים היפים ,שראינו בדרך .אבל לא כל הנוסעים נהנו מהדרך ,משום כשהים היה גלי וסוער ,כולם סבלו ממחלת
ים והיו על הסיפון ,כפופים מעל המעקה ומקיאים ,מסיבה זו המסעדה הייתה ריקה .מכל הנוסעים רק אני ואפרים ,לא סבלנו
מהמחלה הזו .כשיצאנו מנמל  Brindisiומהים האדריאתי ,נכנסנו לים התיכון והפלגנו כל הזמן קרוב לחופי יוגוסלביה
לשעבר ואלבניה ,לכיוון יוון ,אליה הגענו לאחר יומיים ,לנמל .Pireus
זה היה בשבת ומשגיח הכשרות מהאונייה ,לא הסכים בשום אופן ,שנרד בנמל ,כדי שלא נחלל חס וחלילה ,את השבת!!
מאחר ואנחנו לא רצינו לרדת לעבוד בנמל ,אלא ,רק לטייל ,נראה לנו מוזרה החלטתו וחשבנו שאנחנו כבר בני אדם חופשיים
לעשות מה שבלבנו .תעודות הנסיעה לא היו בידינו ובלעדיים לא נתנו לנו אישורי ירידה וככה נשארנו יום שלם באוניה.
ביציאת השבת נתנו לנו לרדת בנמל ,ולאחר שטיילנו כשעתים ,בכמה רחובות מלוכלכים ,בקרבת הנמל ,חזרנו עייפים ,אבל
היינו יכולים לספר אחר כך ,שהיינו ביוון וביקרנו בנמל פיראוס .בהמשך הדרך עברנו דרך מצרי  ,Corindכשכל הנוסעים
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היו על הסיפון ,מתבוננים לנוף המדהים ומרתק ,לסלעים משני הצדדים של המצר וערכנו את ניסיון הקברניט ,שהוביל ותמרן
את האונייה במקצועיות ובעדינות ,בין הסלעים.
,
בישראל
לאחר עוד יומיים של הפלגה ,ראינו באופק ,את חופי הארץ המובטחת ,חופי ארץ ישראל .היינו כולם על הסיפון ,מסתכלים
לכיוון הנקודה ,שגדלה לאט לאט ,עם התקדמותנו לחוף ונמל חיפה התחיל נפרש לעינינו .כשהאונייה השליכה את העוגן ,עלו
כמה פקידי הסוכנות שהכינו לנו את כל מסמכי הקליטה ולבקשתנו לקבל שיכון קרוב למשפחה בארץ ,שאלו אותנו איפה גרה
המשפחה ולתשובתנו ,שחלק מהם גרים בתל-אביב וחלק בחיפה ,אמרו לנו" :טוב מאוד ,תקבלו את השיכון באמצע הדרך
בכרכור הנמצאת  50ק"מ מתל-אביב ו  50ק"מ מחיפה".
מאחר ולא ידענו על מה מדובר והיינו שייכים לעליית רומניה ,העלייה הכי שקטה,בלי דרישות ובלי צעקות ,הסכמנו מיד
וביום ה  19במרץ  1963ירדנו מהאנייה ודרכנו על אדמת ארצנו ברצון לפגוש את אחותי מלבי ועלה אוראל ,שהיו ותיקים
בארץ עוד משנת  ,1950להפתעתנו אף לא אחד בא לחיפה ,לקדם את פנינו .לפושה ופיקו ,המתין הדוד שלה ,שבמקרה עבד
בסוכנות והם נסעו לאימא שלה ז"ל שגרה אז בצפון תל-אביב ,ברחוב אלקלאי .אותנו ,את בטי אפרים ואני ,יחד עם יוסף,
ליא ואבי ,והוריה של ליה ,משפחת ורטנשטיין ,העלו אותנו בשלושה מוניות ושלחו אותנו לכרכור.
כרכור הייתה התחנה הראשונה שלנו בישראל וכאן התחיל הפרק הראשון בחיינו ,פרק שבו קשרנו את גורלנו ועתידנו
לגורלה ועתידה של מדינת ישראל .אני הייתי אז בן  43בטי בת  40ואפרים בן  .6לכרכור הגענו בערב והמתין לנו הנציג
המקומי של הסוכנות היהודית ,בשם אנטבי ,שהוביל אותנו לדירות החדשות ,לשיכון בן שני חדרים ,מטבח גדול עם חדר
אוכל ,אמבטיה ושירותים דירה בקומת קרקע על עמודי בטון בגובה של  80ס"מ וארבע מדרגות בכניסה .כאן הייתה הכתובת
הראשונה שלנו בישראל" ,שיכון חדש מס 44 .א .כרכור פרדס-חנה".
מר אנטבי ,נתן לכל אחד מאתנו מיטת ברזל ,מזרון ממולא בקש ,כרית ושתי שמיכות שולחן ,שלוש כסאות-שרפרפים
וכלי מטבח :שני סירים ושלושה כדים מאלומיניום ,שלושה צלחות ממתכת מצופה ,סכו"ם ,סוכר ,שמן ,אורז ,שעועית וכ"ד.
וסכום כסף ,כדמי כיס .ל"רהיטים" שקיבלנו אז קראנו במשך שנים בשם "הרהיטים מהסוכנות" .מאחר והחשמל לא היה
מחובר לשיכון ,קיבלנו גם מנורת נפט ,עד שנסדר בחברת החשמל את החיבור לרשת החשמל הארצית .את המנורה הזאת אני
שומר עד היום ,כמזכרת .לאחר שקיבלנו את כל האלה ממר אנטבי ,הוא הדריך אותנו ביידיש מה שיש לנו לעשות בהמשך
והחתים אותי על קבלת הציוד ,בלי להסב את תשומת ליבנו שנצטרך שלם עבורם ,כשנתחיל לעבוד .כשסיימנו את כל
הסידורים היה כבר לילה ,התחלנו לסדר את המיטות ולאחר שאכלנו משהו ,עייפים הלכנו לישון וככה בילינו את הלילה
הראשון בארץ ישראל ,בעיירה כרכור.
למחרת בבוקר ,התעוררנו מוקדם ומיהרנו לצאת החוצה ,לראות את השכונה ,אבל אנחנו שבאנו מהעיר הגדולה בוקרסט,
מצאנו את עצמנו ,במקום מבודד ,בלב אזור חקלאי ,ליד פרדס תפוזים ,בנו כמה שיכונים ,מפוזרים ומורחקים כ  30מטרים,
אחד מהשני ,היינו בהלם .הלכנו לשיכונים של יוסף וליא וההורים שלה ,הקרובים אלינו ומצאנו אותם באותו מצב אבל ,איך
אומרים? זה מה יש.
לאחר כמה ימים ,כשיצאנו מההלם הראשוני וכדי להתחיל במשהו ,החלטנו לנסוע לתל-אביב ,לראות את אחותי מלבי,
בעלה אוראל וחיים ,שהיה כבר בגיל ,13עם ותק של  12שנה בישראל .התענינו איך יכולים לנסוע לתל-אביב ,כסף היה לנו
ממר אנטבי ,אבל מכרכור לא היה אוטובוס לתל-אביב .היינו צריכים ללכת ברגל ,עד לכביש חיפה-תל אביב ,ושם לאחר
המתנה של כשעה ,עלינו על האוטובוס ונסענו עד לתחנה המרכזית של תל-אביב .התחלנו להתעניין ,ביידיש ,איך אפשר
להגיע למלבי ואוראל שגרו אז ברחוב השוק ,קרוב לרחוב העלייה ,ולאחר כמה הסברים ,הגענו אליהם בסביבות השעה 14
ומצאנו בבית את מלבי וחיים.
לאחר שעברנו את שלבי ההתרגשות ,החיבוקים והנשיקות ,התיישבנו והתחילו הסיפורים :הם על מה שעברו מאז שעלו
ארצה ,אנחנו במה שעשינו ,השגנו והשארנו ברומניה ודיברנו ככה עד אוראל חזר מחנות המכולת שלו ואז התחלנו מחדש את
כל הסיפורים ,אוראל סיפר על קשיי קליטה שלהם ,על עבודתו הקשה בכבישים ,ביחד עם הדוד ליון ובניו ,על האוהלים
והמעברות ,סיפורים ששמענו מכל הותיקים שדיברנו איתם אחר כך .אוראל מצא לנכון לתת לנו כמה עצות :לחיות בצנע ,לא
לבזבז כסף )איזה כסף? הוא לו נתן לנו גרוש ,כעולים חדשים שבאו לפני שלושה ימים (,והדגיש שהם עובדים הרבה וקשה,
דבר שהיה נכון ,עבדו מ  4בבוקר עד  22בלילה וסיפר לנו שאין להם זמן לבילויים ואת השבת הם מנצלים למנוחה .עכשיו
הבנו מדוע לא באו לקבל אותנו לנמל חיפה ,בודאי שהוא לא נתן למלבי לנסוע ,כדי שלא תבזבז כסף ,אולי פחד שתיקח אותנו
אליהם ורצה למנוע ממלבי לתת לנו כסף.
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יתכן שאמר אז ,איך שהיה נוהג לומר ,כל הזמן  :שהם אנשים עסוקים ואין להם זמן עבור אורחים .בהזדמנות זו ,בין היתר,
המליץ לנו לא לשתות מיצים ,מאחר שהם יקרים ,לשתות מים ולחסוך כסף .הדברים שלו היה מרגיזים ,לא מספיק שלא נתן
לנו כסף ,לא ייעץ לנו איך ואיפה אפשר להתחיל לעבוד ,אבל יעץ לנו איך ובמה לחסוך!! כאן בטי כבר לא יכולה להתאפק
ואמרה לו" :תשמע ,אם אתם רוצים אתם יכולים לשתות מים ,אבל אני אעשה הכול כדי לתת לילד שלנו כל טוב ומה
שיצטרך ,כולל מיצים.
האמת היא שהם חיו בחיסכון חריף ,כאן בישראל השתנו לגמרי ,כבר לא היו האלה שהכרתי ברומניה ולפי השקפת עולמם,
אנחנו לא היינו הדוגמא הטובה עבור חיים ,שהרבה פעמים היה שואל אותם איך אנחנו ,כעולים חדשים ,יכולים להרשות
לעצמנו דברים שהם לא מרשים לעצמם ,אם כל המכולת שלהם .מלבי ואוראל עבדו ,כאן בישראל ,קשה מאוד ,היו יוצאים
מהבית ,ביחד ,בשעה  4בבוקר ונשארים במכולת לעד שעה עשר ,כשהיו סוגרים .בצהרים היו אוכלים שם ומלבי הייתה
סוחבת לביתי הלקוחות את ההזמנות שלהם .בגלל תעסוקתם הרבה לא יוכלו לטפל בגידולו וחינוכו של חיים ורשמו אותו
לפנימית בית ספר דתי .הם עבדו הרבה וקשה ,הרוויחו הרבה כסף ,אבל לא ידעו ,או לא רצולההנות מהחיים ,חוץ מהעובדה
הם קנו שתים או שלוש דירות .ושניהם נפטרו חולים ,אוראל בבית חולים ,ביום  16באפריל  1995ומלבי ,בבית אבות ,ביום
 20דצמבר  1997זכרם לברכה.
באותו הלילה נשארנו לישון אצלם ובשעה  4בבוקר העירו אותנו ,מאחר והיו צריכם לנסוע למכולת שהייתה ברמת גן,
ברחוב תרע"ד קרוב לבית החרושת לקפה ושוקולד של עלית .מחוסר ברירה הערנו גם את אפרים ונסענו ביחד למכולת,
נשארנו שם עוד זמן מה ,אוראל נתן לאפרים כמה סוכריות ומסטיק והלכנו משם לתחנת אוטובוסים הקרובה ,נסענו לתחנה
המרכזית בתל-אביב ומשם ,שוב עם האוטובוס שעובר בכביש שליד כרכור ,חזרנו הביתה.
כשהאוטובוס הגיע ליד כרכור ,אמרו לנו לרדת ובגלל שהיה כבר ערב וחושך ,לא מצאנו את הדך הכניסה לכרכור,
הסתבכנו והסתובבנו סביב המקום ,כחצי שעה ולאחר ששאלנו ביידיש ,כמה אנשים מהמעטים שפגשנו בדרך ,הגענו בשעה
טובה לשיכון שלנו .למחרת בבוקר ,יצאנו לבקר את הישוב ,לא היה לנו הרבה מה לראות ,אבל בהזדמנות זו שמענו שבכרכור
גרים עוד כמה משפחות ,עולים מרומניה ,שאיתם התיידדנו ,במיוחד בטי וליא שנשארו בכרכור בעוד שאני עם יוסף ,נסענו
בסוף חודש מרץ ,לאולפן שבקרית שמונה.
בינתיים רשמנו את אפרים לגן ילדים ,לשם התחיל ללכת יחד עם אבי .כשהלכנו ביום הראשון לקחת אותם הביתה ,מצאנו
את שניהם בפינת החצר של הגן ,מתבודדים מיתר הילדים ומשחקים ביניהם ,בגלל שלא אבינו את שפתם .אבל זה לא לקח
הרבה זמן ,כידוע הילדים לומדים ביתר קלות שפות זרות ,ובתוך זמן קצר ,נקלטו בין יתר הילדים .ביום  28באפריל 1963
היה יום הולדתו של אפרים ,שהיה בן  6שנים .חגגנו אותו במסיבת גן .באותו היום קבלנו מברק מרומניה ,מההורים של בטי
ומהרמן ופלי ,שברכו את אפרים ביום הולדתו .הדבר ריגש ושימח אותנו מאוד.
מאז שעלינו ארצה ,כל אחד הרגיש את הצורך להדריך אותנו .נתנו לנו כל מיני עצות ,שלא עלו כסף ,אבל ,בכל
זאת ,העצה הכי טובה שקיבלנו הייתה זו שאמרה ,שאם אנחנו רוצים להצליח ולהיקלט יותר מהר וביתר קלות ,חייבים ללכת
לאולפן וללמוד עברית .הקרובים של ליא ,יעצו ליוסף ,שיותר טוב להתחיל לעבוד ולהרוויח כסף ,מאחר ואת השפה ילמד תוך
כדי עבודה וכך הוא התחיל לעבוד קשה ,במחסן לחומרי בניין ,אבל מהר מאוד הפסיק את עבודה הזו והחליט כמוני וכמו פיקו
ופושה להירשם לאולפן .האולפן היחידי שהיו בו מקומות ,היה בקרית שמונה ,בצפון הארץ ,במרחק של כ  150ק"מ מכרכור.
בנוסף לזה ,שהיה רחוק מהבית ,באולפן הזה לא קיבלו משפחות עם ילדים .מסיבה זו ,בטי וליא נשארו בכרכור.
לא היה קל לקבל החלטה כזו ,אבל מחוסר ברירה הלכנו כי לא היה אולפן אחר ,כולם היו מלאים .כדי לקבל אותנו לאולפן,
היינו צריכים לשלם ,דמי רישום ועבור כלכלתנו ,בכל תקופת הלימודים .הסוכנות אפשרה לנו לקבל הלוואה מהבנק ,לצורך
קבלת ההלוואה היינו צריכים להביא שני ערבים .לאחר חיפושים להפתעתנו ,החברים החדשים שלנו מכרכור ,העולים
החדשים ,הסכימו להיות הערבים וחתמו בבנק וככה קיבלנו את הלוואה שהבנק העביר ישירות לחשבון האולפן .הדברים
הסתדרו יחסית מהר ,אנחנו הגענו ארצה ,ב  19במרץ וב  31במרץ  1963התחלנו את הלימודים שנמשכו שישה חודשים
וסיימנו אותם ב  26באוגוסט  .1963האולפן פעל בבניין חדש ,מודרני ,עם שלוש קומות ,הול גדול ואלגנטי ,ספריה ,כיתות,
חדר אוכל וחדרי שינה .כאן אני ויוסף קיבלנו חדר גדול עם מרפסת ופיקו עם פושה ,חדר דומה .זמן קצר לאחר שהתחלנו את
הלימודים ,ליוסף הייתה איזה בעיה ברגל ,נפיחות אדומה) ,פלביטיס(  PHLEBITISוהוא היה צריך להישאר במיטה ,זמן
ממושך.
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בשבת הראשונה בישראל ובכרכור ,ישבנו בבוקר בחוץ ,על מדרגות השיכון ושוחחנו עם יוסף וליא ,כשפתאום ראינו
ממרחק ,שני זוגות אופניים מתקרבים אלינו ,כשהתקרבו יותר ,זהינו את חברי מילדות ,סמי חימזון ז"ל וביתו ,נטי ,ששמעו,
אינני יודע מאיפה ,שאנחנו נמצאים בכרכור ,לקחו את האופניים ובואו לבקר .סמי ואשתו מלבינה ,עם הבת שלהם נטי ,עלו
לישראל לפנינו וגרו בפרדס חנה ,ההפתעה הייתה גדולה ,ושמחה רבה כשראינו את חברינו מרומן ,שבאו לבקר אותנו במקום
החדש והמבודד שהיינו בו .בהזדמנות זו הביאו לנו כמה חבילות מזון ופרות ולפרידה הזמינו אותנו לבקר אצלם השבת הבאה.
כמובן שהסכמנו וכעבור שבוע נסענו אליהם ,הם קבלו אותנו בשמחה רבה ,איך שאומרים ,בזרועות פתוחות ,נשארנו שם כל
היום ונסענו משם נרגשים מהקבלת הפנים היפה ,למרות שגם הם היו עולים חדשים .כאן מתאים הפתגם שאומר" :חבר קרוב,
טוב מקרוב רחוק".
ברצוני לציין שהכול התקופה שהיינו באולפן ,בטי וליא עבדו קשה ,כעוזרות בית אצל פרדסנים בכרכור בעלי אחוזות ,עם
הכסף הן כיסו את כלכלת הבית וההוצאות שלנו עם האוטובוסים ,מאחר והיינו חוזרים הביתה בכל סוף שבוע .היינו באים
הביתה בכל יום חמישי אחרי הצהרים וחוזרים ביום ראשון בבוקר .פושה ופיקו היו נוסעים לאימא של פושה ,לתל-אביב .אז
הייתי נהנה לראות ,כשהייתי בא הביתה ביחד עם יוסף ,איך הילדים ,אפרים ואבי ,איך שרואים אותנו מרחוק ,באים בריצה
לקראתנו ,וצועקים :אבא ,אבא ,אבא וקופצים עלינו לידיים ואחריהם היו באות בטי וליא.
בטי עבדה קשה ,בכרכור כעוזרת בית ואחר כך בבית ברמת אליהו ,בנול קטן מעץ ,עשתה כל מיני עבודות רקמה בחוטי
זהב וכסף ,עבור טליתות ואחר כך גם בבית חרושת לדברי פלסטיק ,של בן דוד שלה ,דן .בטי ברומניה לא עבדה כלל ,אבל
בישראל עבדה מיום הראשון ולעולם לא התלוננה .הפסיקה לעבוד רק כשחלתה וכבר לא יכולה יותר .בטי עבדה שכם אחד
איתי וכל מה שהשגנו היה כתוצאה מהעבודה המשותפת ולרוב בזכותה .בטי לא הייתה בזבזנית ,הייתה צנועה ,חסכה איפה
שהיה אפשר לחסוך ועשתה הכול כדי שנוכל לתת לבננו ,אפרים ,את כל הנדרש ,ככל שהיה אפשר .הוא היה בראש דאגותיה.
כשהגענו לכרכור ,היו לנו רק המזוודות שהבאנו איתנו מרומניה ,עם הדברים הנחוצים שיכולנו להכניס בהן ומה שהשלטונות
אשרו לנו לקחת.
הארגזים עם יתר ה  70ק"ג .לאדם ,המותרים לקחת ,ששלחנו דרך המכס מרומניה ,הגיעו לישראל רק אחרי כחודשיים.
בתקופה זו היה לנו קשה מאוד ובטי הייתה צריכה לכבס את הכביסה לעתים קרובות ,אבל כתגמול לא היו לנו בעיות עם יבוש
הכביסה .כשלבסוף קיבלנו את ההודעה על בוא הארגזים ,נסעתי יחד עם יוסף לנמל חיפה ,להוציאם מהמכס ולהביאם
לכרכור .שמחנו שיהיה לנו כבר מה ללבוש ,אבל נוכחנו לדעת ,בהזדמנות זו ,שלא כל מה שהבאנו היה שימושי ,כאן
בישראל .ארון בגדים ,כמובן שלא היה לנו ,אז אלתרתי ארון מאחד הארגזים ,בשביל הבגדים והלבנים יום יומיים ובמקום
דלת תליתי סדין ,יתר הדברים נשארו באחד הארגזים ,עוד הרבה זמן.
בחופשת פסח ,כשהיינו בבית ,הלכתי יחד עם יוסף לעבוד בפרדס ,לקטוף תפוזים ,היו לוקחים אותנו במשאיות ,משלמים
 10לירות ישראליות ביום עבודה ובסוף היום נתנו לנו תפוזים ,כמה שיכולנו לסחוב .יום אחד ,לאחר שמלאנו ארגז עם
תפוזים ,הלכתי למקום שהיו מאוחסנים את הארגזים לקחת ארגז ריק .התקרבתי לארגז הפוך ,הרמתי אותו ולהפתעתי ,בתוך
הארגז היה נחיל דבורים שהפכו את הארגז לכוורת ויתחילו לעוף לכיווני ,אני מופתע ומופחד ,לא ידעתי מה לעשות ואז
התחלתי לרוץ ועד כדי ריצה ,הפשטתי את הסודר שהייתי לבוש בו והתחלתי לסובב אותו מעל ראשי ,להבריח את הדבורים.
יוסף שראה אותי מרחוק ,רץ ומנפנף סוודר ,לא ידע מה לחשוב עלי ולא הבין מה קרה לי ,כשהתקרבתי התברר לו ,על במה
מדובר .היה לי מזל עם הסודר ואף דבורה לא עקצה אותי ,מאז לא שמתי יד על ארגז הפוך עם הפתח למעלה.
בעוד איזו חופשה ,הייתי בבית כשאפרים ,נדבק באבעבועות רוח והיינו צריכים להחזיק אותו בבית ,בטי הייתה בעבודה
ואני נשארתי בבית והייתי מורח אותו כל הזמן במשקה לבנה עם מנטה ,למנוע גירוים ולשמור עליו ,שלא יתגרד כדי שלא
יישארו לו סימנים ,בפנים או בגוף.
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אפרים בן  6בישראל ,חוגגים את יום הולדתו בגן
בתקופת הלימודים שלנו באולפן ,באו בטי ,ליא והילדים ,לבקר אצלנו ובהזדמנות זו ,ביקרנו יחד בעיר קריית שמונה
והקיבוצים שבסביבתה ,שהיו על הגבול עם לבנון וסוריה .האקלים באזור הוא טוב והעיר הייתה בפיתוח ובנייה .אחת
מהסיבות שבנו שם את האולפן ,היה למשוך לשם את העולים החדשים ,בנוסף לאקלים ,היו גם הדירות המרווחות ומודרניות
שבנו והיו כמה מתלמידי האולפן שנקלטו שם .לקראת הסוף ,קיבלנו כולנו שעורים בהנהלת חשבונות ,כדי הכיר ולדעת את
השיטה הקפיטליסטית של הנהלת החשבונות .בסוף ,ביום  22באוגוסט  ,1963באו לאולפן שני בוחנים מתוך משרד החינוך
והתרבות ולאחר המבחנים שעברנו בנוכחותם ,קיבלתי את תעודה של מנהל חשבונות ומאזנים.

מתחיל לעבוד
לאחר שעשיתי את הצעד הראשון בישראל וביום  28באוגוסט  ,1963סיימתי את האולפן ,עם הידע הראשוני בשפה
העברית ,חזרתי לכרכור ,בה יחד עם בטי התחלנו לתכנן את הצעדים הבאים ,כדי לבנות את עתידנו בארץ הקדושה .לא היינו
צריכים הרבה זמן בשביל להחליט שלמחרת ,ביום  30באוגוסט  1963אסע לתל אביב ,לראות את יתר הקרובים ובהזדמנות
זו להתייעץ ולהתעניין אצלם בקשר למקום עבודה .עליתי על האוטובוס ונסעתי למלבי למכולת ,שם קיבלתי ממנה את
הכתובת של הדודים שלי ,הדוד ליון והדוד משה ולאחר זמן קצר ,נסעתי אליהם .הדוד ליון ,דודה אדלה וילדיהם ,זיגו ובני,
גרו בתל-אביב ,הדוד משה ודודה בטי ביחד עם אידה LICA ,וילדיהם ,דניאלה ודן ,גרו אז ,ברמת אליהו ,מאוחר יותר עברו
גם הם לגור בתל-אביב .נסעתי לדוד ליאון שהיה בעל חנות לממתקים ומוצרי אופייה ב"שוק עליה" שברחוב עליה בתל-אביב.
שמחנו להיפגש שוב לאחר פרדה של  13שנה ומעניין לעניין הגעתי גם למטרת ביקורי וספרתי לו על עבודתי ברומניה ואז
הוא אמר לי ללכת עצל בני עובד בבנק "קופת-עם" ,ברחוב "אחד העם" מס ,13 .בתפקיד בכיר והציע לי ללכת אליו ויתכן
שהוא יוכל לעזור לי.
מאחר והיה סוף שבוע ,חזרתי לכרכור ,סיפרתי לבטי מה עשיתי וביום ראשון 1 ,בספטמבר  1963חזרתי לתל-אביב
ונסעתי ישר לבני בבנק קופת עם ,שם אחרי שמחת המפגש והסיפורים ,אמרתי לבני שאני מחפש עבודה ושאלתי אותו עם הוא
יכול לעזור לי בכיוון זה .ספרתי לו על עבודתי ברומניה ,מה עשיתי שם ואז הוא אמר לי שינסה לדבר עם מנהל הסניף ,עם
קיימת האפשרות לעבוד כאן ,בסניף הראשי של הבנק ובני הלך להתעניין אצל מזכירתו של המנהל אם הוא יכול לקבלני.
משום שהמנהל היא עסוק ,היינו צריכים להמתין כעשר דקות ונכנסנו למנהל ,בני ,הסביר לו שהוא שמכיר אותי עוד מרומניה,
כבן אדם רציני ואמין ,נתתי לו את כל המסמכים שלי ,ממקומות העבודה ברומניה ,בני תירגם לו והצהיר בכתב ואישר ,שלפי
המסמכים שבידי ,עבדתי ברומניה במשרד ממשלתי ,במשרה גבוהה ,עם אחריות רבה .לבסוף המנהל נתן את הסכמתו,
והתקבלתי לעבודה באופן זמני ,לניסיון.
ככה , ,התחלותי לעבוד בסניף המרכזי של בנק קופת-עם בתל-אביב ,רחוב אחד העם מס 13.ב  2בספטמבר ,1963
במחלקת ניירות ערך ופעולות בורסה .ולאחר שבנק לאומי קנה את בנק קופת-עם ,עברתי לעבוד בסניף רוטשילד של בנק
לאומי .בנק קופת-עם היה אחד מהבנקים הותיקים בישראל ובין אלה שהקימו את הבנק ,היו גם כמה ממייסדי העיר תל-אביב.
בניין הבנק ,שבו פעל הסניף המרכזי ומשרדי הנהלת הבנק ,קיים עד היום ברחוב אחד-העם מס 13 .בתל-אביב ,פינת רחוב
אחוזת-בית ,אבל הבנק כבר לא קיים ,נמכר ,על סמך החלטת משרד האוצר ובנק ישראל ,לסגור או לאחד ,את כל הבנקים
הקטנים .למרות שבנק קופת-עם היה רווחי ולא קטן ,היו לו  14סניפים בכל הארץ הוא נמכר לבנק לאומי ,שהחזיק כבר
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 49%ממניות הבנק ,לאכזבת לקוחותיו ,שהיו מרוצים מאוד מהשרות שקיבלו בו .עבדתי במחלקת ניירות ערך ,לאחר זמן מה,
התחלתי לעבוד על חישוב תשלום הרבית והדיבידנד ללקוחותינו שהחזיקו את ניירות הערך שלהם ,מניות ואיגרות חוב ,אצלנו
בכספת.
מיד כשהתקבלתי לבנק ,התחלנו לחפש דירה ,קרובה למקום העבודה ,כדי להביא את בטי ואפרים מכרכור ,שהיה בגיל שהיינו
צריכים לרשום אותו לבית הספר היסודי .אותו הדבר עשה יוסף ,שגם הוא התחיל לעבוד באותו הבנק ,אבל בסניף מרמת גן.
אנחנו מצאנו דירה קטנה ,ברמת יצחק ,ברחוב החייל מס 70 .קומת קרקע ,בת חדר ורבע ,עם מרפסת גדולה ,מטבח ואמבטיה.
יוסף ,ליא ואבי ,מצאו דירה ברמת גן ,ברחוב הראה ,קרוב לסניף הבנק שבו יוסף עבד .לאחר ששכרנו את הדירות ,נסענו
לכרכור ,אני ויוסף ,העמסנו את כל החפצים שלנו ,המיטות ,כיסאות והארגזים ,במשאית ובשעה טובה עברנו לגור ברמת
יצחק
ברצוני להודות לבני על עזרתו בקליטתי בארץ ,מאחר והוא עזר לי להתחיל לעבוד בבנק ולפרנס את משפחתי בכבוד .בני
היה גם זה ,שלאחר שיצאתי לגמלאות ,ב  1ספטמבר  1985והייתי בצב נפשי מאוד קשה ,לאחר פטירתה של בטי ז"ל ,קיבל
אותי לעבוד כמנהל חשבונות-מבקר ,בעמותת המסעדות של עובדי בנק לאומי שבה הוא היה המנהל ובה עבדתי עד  31במאי
 ,1999כשפרשתי ,אבל על בך בהמשך.
הדבר הראשון שעשינו ,רשמנו את אפרים בכיתה א' בבית הספר היסודי ,בשם "פרדס" מרמת יצחק .מאז לא היינו
בכרכור ,אבל שמענו שאוחדה עם פרדס חנה והמקום נהפך לשכונת ווילות יפה מודרנית ויוקרתית .ביום  28באפריל ,1964
כשאפרים היה בן  ,7לאחר שנה וחודש לעלייתנו ארצה ,היינו שלושתנו מאוד מאושרים והודינו לקדוש ברוך הוא ,שעזר לנו
ויכולנו לארגן לו חגיגת יום הולדת ,אצלנו בבית ,הזמנו את כל ילדי כיתתו ובטי הכינה את חגיגה יפה כפי שהיא ידעה להכין.
המשכורת שלי בבנק הייתה  330לירות ישראליות בחודש והייתי משלם  100לירות בחודש ,דמי שכירות ,תשלומים עבור
הדברים שקיבלנו בכרכור ,עבור הלוואה שקיבלתי ללימודים באולפן ,הוצאות בית הספר של אפרים ,כלכלת הבית ועוד .ואז
בטי התחילה גם כאן ,לעבוד קשה איך שכתבתי למעלה וביחד הצלחנו לקנות כמה דברים לבית והצלחנו גם לחסוך קצת כסף.
את הבגדים והלבנים ,החזקנו בארגזים שהבאנו מרומניה ,עד שקנינו ארון בגדים יד שנייה ,ששימשנו אותנו הרבה זמן.
בערך באותו הזמן קנינו גם מקרר עם קרח מאישה מבוגרת ,שכנה ,שהוציאה אותו לרחוב למכירה .השתמשנו בו יותר
משנה והיינו קונים קרח כל יום .מקרר חשמלי לא בא בחשבון משתי סיבות ,אנחנו לא קיבלנו פטור ממיסי מכס ולקנות
במחיר מלא לא היה לנו מספיק כסף .עם הזמן ,כשראינו שאנחנו לא מצליחים להסתדר עם מקרר הקרח ,הלכנו לחנות של
יבואן ,שעבד עבור עולים חדשים .שם אמרו לנו ,שאם יש לנו קרובים שגרים בחוץ לארץ ויכולים לשלוח לנו כסף במטבע
חוץ ,רק אז נוכל לקנות מקרר ,תוצרת הארץ ,פטור ממיסי מכס .לפושה יש בת דודה ,בשם  ,ZAMBILAשגרה בגרמניה,
בעלה בא אז ,לביקור קצר בארץ ,ניצלנו את הזדמנות ונתנו לו את הכסף שהוא המיר בבנק ,למרקים גרמניים ושלח אותם לנו
בחזרה והמצות הבנק וככה ,עם האישור מהבנק שקיבלנו את הכסף במט"ח מגרמניה ,הצלחנו לקנות מקרר חדש ,חשמלי,
פטור ממיסים ,של חברת אמקור.
עם כל המכשולים בדרך הקליטה ,לא התייאשנו ,גם לא הייתה לנו ברירה והלכנו קדימה ,היינו בדרך הטובה ,היינו
"מסודרים" תודה לאל ,אני עבדתי ,בטי גם כן ,אפרים בבית הספר ,דירה בשכירות ,הייתה לנו ,ארון בגדים ומקרר ,גם כן
ואם זה המצב אז קדימה "לעבודה" .כדי להשלים את המשכורת ,התחלתי לעבוד שעות נוספות ,במסגרת הבנק ,יחד עם עוד
חבר לעבודה ,עבדנו על איסוף ,מיון וריכוז השקים שכל הסניפים שלנו 14 ,במספר ,שהגיעו במשך היום ,והעברתם ליתר
הבנקים .חלק מהעבודה היינו עושים בבניין בנק ישראל ,החל משעה  ,15לשם היו באים נציגים הבנקים ומחליפים בינינו את
השקים ואחר כך היינו חוזרים לסניף הבנק שלנו ומתחילים למיין את השקים ,לפי הבנקים ולפי הסניפים .לאחר המיון היינו
מתחילים לסכם את השקים ,עם מכונת סיכום ידנית וסך הכול לאחר המיון ,הסכום היה צריך להתאים עם סכום השקים
שקיבלנו בבנק ישראל .הייתה זו עבודת מסלקה ,מעייפת ,קפדנית ומעצבנת ,במיוחד ,שאחרי שסכמת ידנית ,את כל השקים,
נוכחנו לראות שאין התאמה בין הסכומים ואז היינו צריכים להתחיל לבדוק את הכול מחדש ,את כל הסיכומים .בדרך כלל
היינו מסיימים את העבודה בסביבות השעה  19ועד שהייתי מגיע הביתה היה כבר שעה . 20
היום עושים את המיון על ידי מכונות אלקטרוניות ,מיד עם קבלת השק על ידי הפקיד בקופה ,על סמך הפס המגנטי
שנמצא בכל שיק.
עבורי העבודה זאת ,שעשיתי במשך שנים ,הביאה לי הכנסה נוספת והייתי מרוצה ,אבל הייתי יוצא מהבית כל יום ,בשעה
 7בבוקר והייתי חוזר בשעה  .20במשך הזמן ,הרגשנו שהעברית שלנו לא הייתה מספיק טובה כדי להשתלב ביתר קלות בחיי
המדינה ולהתקדם .אז שלושתנו ,אני ,יוסף ופיקו נרשמנו לאולפן ",בורוכוב" ברמת גן ,לשיעורי ערב ,הלכנו לשם במשך
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שישה חודשים ,לא היה קל ,אבל עשינו גם את זה .בד -בבד עם המאמץ של הפרנסה ,התחלתי את המאבק הקשה עם
הסוכנות ,כדי שיחליפו לנו את הדירה בכרכור בדירה קרובה יותר לתל-אביב ,למקום העבודה שלי.
 .על מנת שיהיה לכם מושג על "העזרה" והדרך שבה נהגו פקידי הסוכנות ,אני אציין שהבקשה הראשונה להחליף לי את
הדירה שלחתי ביום  1963.12.24וקיבלתי תשובה ביום  1964.6.30איפה כתבו לי " הרי כתבנו לך שאין לנו דירות עבור
אלה ש עוברים לעיר אחר ,ולפי דעתם הייתי יכול למצוא עבודה גם בכרכור" בל פעם שהיתי הולך לסוכנות עם בקשה נוספת
היו עונים לי בחוצפה,שחצנות ומעליבה "מדוע באתם לישראל ? אף אחד לו קרא לכם.למרות שאף פעם לא הציעו לי עבודה
בכרכור הוסיפו בכול זו שמצטערים אבל לא יכולים לעזור לנו.
בינתיים עלו ארצה את ההורים של בטי ,דבר ששמח את כולנו וקבלו שיכון בעזרה וביצרון )רמת אליהו של היום(
מאוחר יותר ,גם ההורים של ליא ,משפחת וורטנשטין ,קבלו העברה לשיכון שם ,גם אחותה של אמא של ליא ,משפחת
פרויליכמן וגם הדוד שלי משה ודודה בטי יחד עם אידה וליקא ,גרו אז ברמת אליהו .באותה התקופה ,דבר אחר שימח אותנו,
היה המכתב שקיבלתי מהנהלת הבנק ,שלפי המלצתו של בני התקבלתי כעובד קבוע של הבנק .הדבר הזה היה חשוב מאוד,
מאחר ועד אז הייתי נחשב כעובד זמני ,אבל עכשיו מקום עבודה שלי היה בטוח ,עם זכויות יתר ומוגן על ידי החוק .ביום 23
אוקטובר  ,1964ניסיתי עוד פעם לפתור את בעיית הדירה ושלחתי לסוכנות ,מכתב נוסף וציינתי שהמחותנים ,אנשים
מבוגרים ,מעל  70שנה ,גרים בעזרה וביצרון ,זקוקים לעזרתנו והוספתי שאני משלם כבר שכר דירה 120 ,לירות בחודש
וביקשתי שיעזרו לנו להירשם לחברת "שכון וביצרון לבניין" מאחר ויש לנו סכום של  1500עד ל  2000לירות.
גם הפעם קיבלנו ,ב  15בנובמבר  ,1964תשובה שלילית והוסיפו בגאוותנות :תפנה למשרדנו בחיפה ,אבל שתדע שאין לך
שום סיכוי לקבל דירה קרובה לתל-אביב .מאחר וקיבלנו תשובות שליליות ומיואשות ,מכל הגופים שפנינו אליהם ,החלטתי
לפנות לחברת "עמידר" שממנה קיבלנו את השיכון בכרכור וביקשתי לקבל שיכון יותר קרוב מתל-אביב ,למקום העבודה
בבנק קופת עם ,בו אני עובד קבוע וציינתי שאני רוצה למסור להם את השיכון שלנו בכרכור .מהם דווקא קיבלתי תשובה
מהירה ,שבה לא הזכירו דבר על שיכון חילופי ,אבל כתבו לי לבוא מיד למסור את השיכון ולשלם את שכר הדירה עבור כל
התקופה וגם עבור התקופה של שישה חודשים שהייתי באולפן בקרית שמונה ,בסכום של  170.75לירות ,שהיה אז ,בגובה
משכורתי בשלוש שבועות .מחוסר ברירה שילמתי את החוב ובנוסף ,מאחר והתחלתי לעבוד ,הייתי צריך להחזיר לסוכנות,
בתשלומים חודשיים ,את כל ההוצאות שהיו להם עם עלייתנו ארצה ,כמו ,עלות הדרך מרומניה לישראל ,תמורת המיטות
הברזל ,המזרונים ,שמיכות ,כיסאות ויתר הדברים שקיבלנו ממר אנטבי בהגיענו בכרכור .הדבר הכי מעצבן היה שכל פעם
שהייתי הולך לסוכנות עם בקשה ,תלונה ,או הערה בקשר לצורה בה הפקידים "משתדלים" לפתור את בעיותינו ,הם היו
עונים לנו בחוצפה ,שחצנות בצורה מעליבה" :מדוע באתם לישראל? ,אף אחד לא קרא לכם!!!" שכחו שבזכות העולים
החדשים הם יושבים שם ושותים תה.
לאחר ששילמתי את החוב ל"עמידר" ,שלחתי ביום  6בינואר  ,1965עוד מכתב ,אבל הפעם לסוכנות ברחובות וכתבתי
שעקב הקשים הכספיים ,בשכר דירה ,הוצאות בבית הספר עבור הילד והעזרה למחותנים ,עברנו לגור ביחד אתם ,חמישה
אנשים בשני חדרים ,עם שני מבוגרים מעל  70שנה וילד בן  8וביקשנו לעזור לנו בעיניי השיכון ,משם לא קיבלנו בכלל
תשובה .ביום  28באפריל  ,1965יום הולדתו של אפרים ,שהיה אז בן  ,8שלחתי עוד מכתב לסוכנות בחיפה והודעתי להם
שנרשמתי לחברת "שיכון וחיסכון" מראשון לציון ,שבה קיימת האפשרות לקנות שיכון ,במחיר של  19.000לירות וציינתי
שאפשר לקבל משכנתא של  6.000לירות ואני יכול לגייס ,עד לכניסה עוד  13.000לירות .ההחלטה לקנות דירה בעזרה
וביצרון ,הושפעה מהעובדה שקודם כל ,שם היה יותר קל לקנות דירה ,עם הכסף שהיה בידינו ,דבר שני ,בגלל שההורים של
בטי ,גרו שם וכידוע ,בטי הייתה מאוד קשורה להוריה היא הסכימה מיד עם הבחירה הזו וכפי שכתבתי ,גם יתר הקרובים ,גרו
אז בעזרה וביצרון.
כעבור חודשיים ממכתבי האחרון וכמעט שנתיים של התכתבות עם פקידי הסוכנות ,מתל-אביב ,חיפה ,רחובות וראשון
לציון ,קיבלנו תשובה חיובית ,בשעה טובה ,שאישרו לנו לקנות דירה בעזרה וביצרון וביקשו מאתנו לגשת בדחיפות) ,פתאום
היה דחוף( למשרדי הסוכנות בתל-אביב ,רחוב אבן גבירול מס 65.ולפנות אצל מר פרץ ,שם תתקיים הגרלת הדירות ויקבעו
גם את גודל המשכנתא .המכתב של הסוכנות ,סוף סוף ,שימח אותנו ולמחרת התייצבנו במשרדי הסוכנות ,אצל מר פרץ ,שם
פגשנו עוד מעומדים לקבלת דירה ,בין היתר הייתה שם גם משפחת ארון שכנינו ,התקיימה ההגרלה ולנו יצאה הדירה מס4 .
,קומה ראשונה על עמודים ,בלוק מספר  .208אחר כך קיבלנו כמה הסברים בקשר לקבלת המשכנתא וחזרנו הביתה
מאושרים.
למרות שתהליך קבלת המשכנתא ,מבנק טפחות לא היה פשוט ,הצלחנו לסיים הכול בזמן ,כולל הערבים ,קיבלנו את
המשכנתא ומאושרים קיבלנו את המפתחות של דירתנו החדשה .בהתחלת חודש ספטמבר  ,1965שכרנו אוטו משא ,העמסנו
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עליו את החפצים המעטים שלנו המיטות ,המזרונים ,הכיסאות ,שקיבלנו מהסוכנות ,הארגזים שהבאנו מרומניה ,הארון
המשומש שקנינו ברמת יצחק ,המקרר ובשעה טובה ,בשמחה ובתקווה בלב ,עזבנו את הדירה השכורה ברמת יצחק ,ברחוב
החייל מס 70 .ואחרי מאבק של שנתיים עם הסוכנות ,הצלחנו לעבור לגור בדירתנו בעזרה וביצרון ,בלוק מס ,208 .דירה .4
אז הרחוב עוד לא היה סלול .יותר מאוחר ,הישוב שינה ,את שמו לרמת אליהו ולאחר סלילת הרחוב קיבל את השם של
מרדכי אנילביץ מס.49 .
לעיל נתתי כמה דוגמאות ,בקיצור ,כדי שהיה לכם מושג על "הרצון הטוב" של עובדי הסוכנות ,לעזור לעולים החדשים
דאז ,שהיו צריכים לבלוע את כל העלבונות והגסויות שלהם ,מאחר והיו בטוחים שבל מקרה שנישאר כאן בארץ ,ושאין לנו
אפשרות לחזור לרומניה.
דבר ראשון שעשינו לאחר שעברנו לגור בדירתנו החדשה ,הלכנו להעביר את אפרים ,מבית הספר היסודי" ,פרדס" מרמת
יצחק ,לבית הספר "איתמר" שבעזרה וביצרון .גרנו כבר בדירתנו ,נרגענו קצת ואז ,לאט לאט ,התחלנו לקנות בתשלומים,
מהחנות לרהיטים שהייתה במרכז המסחרי ברמת אליהו ,כמה דברים חשובים ,לסדר את הדירה ,כמו מיטה כפולה ,שאני
משתמש בה עד היום.
השנים עוברות מהר ולאט לאט ,הצלחנו לעמוד על רגלינו ובאמצעות שיטת התשלומים ,השלמנו ,לפי יכולתנו ,בכל מיני
דברים נחוצים לבית ובאין ברירה השתלבנו גם בחיים הפוליטיים של המדינה ,בכל התלבטויות של ישראל והיינו מודאגים,
כמו אגב ,גם היום ,מכל התנגשותנו עם ארגוני הטרור הפלסטינים ומוטרדים מאותה השאלה ,מה יהיה בהמשך?
לצערנו אותה השאלה מלווה אותנו גם היום כשאני כותב את השורות האלה ,ואין רואים באופק שום פתרון לסכסוך
המאה שנים ,עם שכיננו הערבים ,המוסלמים והפלסטינים.

מלחמת ששת הימים
האירועים בארץ התחילו להתחמם ,התקפות כנופיות ערביות והתגמולים שלנו ,התרבו ,האיומים המצרים היו רציניים
והמלחמה הייתה בלתי נמנעת .אנחנו היינו בהלם ,במיוחד כשראינו כל יום בטלביזיה ,איך אלפי חיילים מצריים ,חמושים
היטב ,צועדים בחצי האי סיני ,לכיוון גבולנו .ראינו גם את ההפגנות ברחובות מצרים ויתר ארצות הערב ,קראנו בעיתונות
ושמענו ברדיו את כל הפרשנויות על המצב באזורנו והלחץ גדל .כפי שידוע ,נשיא מצרים דאז ,היה גמל עבדול-נאצר ,שעבר
מאיומים ונאומים ,למעשים והצעד הראשון שלו ,היה בחודש מאי  ,1967כשדרש ,מכוחות ארגון האומות המאוחדות ,כ
 3.400חיילים ,לעזוב את סיני ובמקומם שלח את חייליו ,חמושים עם הנשק הכי מתקדם ,תוצרת ברית המועצות ,שהייתה
הספק העיקרי שלו .לכוחותיו ,הצטרפו גם חיילים מירדן ,סוריה ,עיראק ואחרים והיה ברור שהמלחמה מתקרבת והיא בלתי
נמנעת ,שלפי הידוע לכולם ,פרצה בבוקר של יום  2ביוני .1967
אף אחד לא ציפה שגורל המלחמה ,יקבע כבר בשעות הראשונות של הלחימה ,כשחיל האוויר של ישראל השמיד ,בקרבות
אויר ועל הקרקע ,כמעט כל מטוסי ארצות הערב .אודות לשרות המודיעין הטוב והתמחות טייסינו ,שידעו במדויק את מיקומם,
הפציצו בהפתעה 20 ,שדות התעופה ובסיסי הצבא של ארצות ערב ,בהם חנו רוב המטוסים על הקרקע .דבר מעניין היה
שטייסנו ,הפציצו רק את המטוסים האמיתיים ולא נגעו במטוסי דמה שהיו מפוזרים על הקרקע ,כדי להטעות .כידוע ,באותו
בוקר ,הושמדו  387מטוסים ומהם 300 ,היו של המצרים ,מ  520מטוסים מתוצרת סובייטית ,נשארו רק  220מטוסים וככה
המרחב האווירי של האזור נשאר נקי ,חופשי ותחת שליטת מוחלטת של כוח האוויר של ישראל ,גורל המלחמה בעצם כבר
הוכרעה .אנחנו שעברנו את מלחמת העולם השנייה ,ששמענו את ההודעות הרשמיות של דובר צה"ל ,לא האמנו לאף מילה,
מאחר ועוד לא שמענו שביום אחד ,של לחימה אווירית הושמדו מספר כל כך גדול של מטוסים ,דבר שהיה בעניינו מופרז
מאוד .מה שקרה בהמשך כבר ידוע ,המלחמה הסתיימה לאחר שישה ימים ,על ידי כניעת צבאות ערב ,שחרור ירושלים
העתיקה וכיבוש חצי אי סיני ,עד לתעלת סואץ.
בן אחותי מלבי ,חיים ,שהיה בשרות הצבאי סדיר ,ביחידת טנקים ,נלחם בסיני ובמיוחד ,בימים הראשונים של המלחמה,
לא ידענו דבר על כחותנו שנלחמו שם וכולנו היינו מודאגים .לאחר כשבוע ,חיים טלפן והודיע שהכול בסדר ,מרגיש טוב ואז
נרגענו קצת ,אבל הוא נשאר עוד הרבה זמן בסיני ,גם לאחר המלחמה .כשהכול נרגע חיים החליט להתחתן ,בשעה טובה ,עם
בחירת ליבו ,עם וורה והיום הם כבר סבים ,יש להם שלושה ילדים נחמדים ,מוצלחים ורציניים ,שני בנים נשואים ,יעל ועידן,
שהוא כבר אבא ובת בשם נווה.
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לאחר מלחמת ששת הימים ,כשעולם הערבי היה עוד בהלם ולאחר שהרוחות נרגעו ,הישראלים התחילו "לפלוש"
באלפים ,לשטחים ובמיוחד לירושלים העתיקה ,לשם גם אנחנו נסענו ,בטיול מאורגן על ידי ועד עובדי הבנק וביקרנו
בסמטאות הצרות של ירושלים העתיקה ,עם החנויות האופייניות לאזור ובמיוחד ,בכותל המערבי ,מגדל דויד ,בית לחם,
כנסיית המולד ,בריכות שלמה ועוד וכמובן ,צילמנו את כל המקומות האלה ,שעם הזמן נהפכו לחלק מהנוף הארץ הישראלי,
נוף שהיום לישראלים כבר מסוכן לבקר בו.
הניצחון המוחלט של ישראל ,בשישה ימים ,על הקואליציה של ארצות ערב ,הרשים את העולם כולו ,שבפרשנויות
נרחבות בכל העיתונים ,תחנות רדיו וטלביזיות בעולם הסבירו את התכסיס והאסטרטגיה שהועילה לישראל במלחמה זו והיו
נושאי לימדו בבתי הספר הצבאים בכל העולם ואולי מלמדים אותה גם כיום .אז קווינו שהמלחמה הזו היא המלחמה האחרונה
בינינו וארצות ערב ,נרדמנו על עלי הדפנה והופתענו במלחמת יום הכיפורים בשנת  ,1973על ידי המצרים והסורים ,במלחמה
שגרמה לנו הרבה קורבנות ונתנה לנו הרבה חומר למחשבה ,שלמרות שניצחנו גם אז ,הגענו למסקנה אחרת ,שרק משא ומתן
ולא מלחמות ישימו קץ לסכסוך עם הערבים ,אולי?

חגיגת  25שנות נישואין
בשנת  ,1968ביום  23במאי ,מלאו  25שנה לנישואינו ,מאורע מיוחד בחיי זוג נשוי ,והחלטנו לחוג אותו איך שצריך
ולארגן את המסיבה אצלנו בבית ,ברמת אליהו .לאחר שתכננו הכול ,הזמנו את כל המשפחה ,ההורים של בטי ,האחים
והגיסות ,דודים ,דודות בני דודים וחברים ,בסך הכול ,כ  50איש .כדי לקלוט את כל המוזמנים ,פינינו את הסלון מכל
הרהיטים וסדרנו שולחן ארוך ,מקצה לקצה של הדירה ,מפינת האוכל ,דרך הטרקלין ,עד למרפסת .את השולחן קישטנו יפה,
עם פרחים וכלי שולחן אחידים ,מעל השולחן תלינו שרשראות צבעוניות מנייר ועל קיר בסלון הדבקתי ספרות מנייר כסף
וכתבתי "  25שנה  ." 1968-1943בטי קבעה את התפריט ,אני התעסקתי בהספקת המצרכים והיא ,עם הידיים העדינות,
שלה הכינה הכול והייתה שבעת-רצון ,כשאורחינו שיבחו את המאכלים שבהם כיבדנו אותם .היה אירוע מרגש ובלתי נשכח
והאורחים שלנו נשארו בשמחה עד השעות המאוחרות .חבל שלא הצלחנו לחוג גם  50שנות נישואין ,אבל הקדוש ברוך הוא,
היה בדעה אחרת ולקח אותה מאתנו לפני הזמן .היינו צריכים רק עוד  8שנים.
היינו כבר אחרי מלחמת ששת הימים ,חגגנו את  25שנות נישואין ,הייתה תקופת שקטה ורגועה ואז החלטתי לבקר
ברומניה ,בעיר שנולדתי  ROMANביחד עם אפרים וזאת משתי סיבות ,האחת קשורה ברצוני לעלות לקבר אימי ז"ל
שנפטרה ביום  8בנובמבר  1963לאחר שעזבתי את רומניה .והשנייה רצוני לראות את אבא ,שהיה גר אצל סוריקה
ובהזדמנות זו ,כמובן לראות גם את יתר הקרובים ברומן ואת הרמן האח של בטי ומשפחתו ,מבוקרסט .לאחר שהוצאתי את
הדרכון וקנינו את כרטיסי הטיסה ,ב  10ביולי  ,1968ביחד עם אפרים טסנו לבוקרסט ,ונחתנו בשדה התעופה .Baneasa
כשירדתי מהמטוס ודרכתי על אדמת רומניה ,לאחר חמש שנים מאז שעזבתי אותה ,נתפשתי בהרגשה בלתי מובנת ושכחתי
מכל הצרות והתנהגותם של פקידי הממשל ,מאז שעליתי לישראל ,דמעות זלגו מעיני.
בשדה התעופה ,קיבל אותנו  HERMANאחיה של בטי ולאחר החיבוקים כדין ,נסענו הביתה ,שם המתינו לנו ,פלי ,סנדה
וקרול אשתו וילדיו,ולאחר שימחת הפגישה ,פתיחת המזוודות וחלוקת המתנות שנשלחו על ידי כל הקרובים מהארץ ,התחילו
הסיפורים ובין היתר ,איך היה אפשר אחרת? דיברנו על הניצחון במלחמת ששת הימים ,שיחות שנמשכו עד לחצות.
בכל התקופה שנשארנו בבוקרסט ,גרנו אצלם וקיבלו אותנו ,איך שאומרים ,מכל הלב ועם זרועות פתוחות .בעשרת הימים
הראשונים ,ביקרנו את בירת רומניה והראיתי לאפרים את הפסלים והבניינים החשובים שבעיר ,כגון ארמון המלך לשעבר
שהפך לשכנו של הנשיא צאושסקו ,מועדון הצבא הרומני) Atheneul Roman ,אולם יפיפה לקונצרטים( שער הניצחון,
מוזיאון הכפר ,בניין הדואר ),היום מוזיאון( ,הפארק הידוע שהמרכז העיר  ,Cismigiuהפארק והאגם  Herastrauשמחוץ
לעיר ,אצטדיון הכדור -רגל  ,Dinamoהפסלים בכיכר האוניברסיטה ועוד.
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עם אפרים בבוקורשטי יולי 1968
יום אחד נסענו עם הרכבת לעיר קיט ,בהרי הקרפטים ,בשם  ,Sinaiaשם ביקרנו בארמון המלך  ,Pelesשהפך למוזיאון,
עלינו עם במכונית להרים ,לגובה של  1.400מטר Cota, .ושם אכלנו במסעדה ,ארוחת צהריים ואחר כך ירדנו לתחנת
הרכבת וחזרנו לבוקרסט.
כאן הצלחתי לפגוש חלק מהחברים שלי מהמשרד שבו עבדתי .הם קיבלו אותי יפה מאוד וכולם שאלו אותי בסקרנות ,על
נס מלחמת ששת הימים .אף אחד לא תפס מה קרה והיה להם קשה לאמין איך ישראל הקטנה ולבדה ,הצליחה לנצח את כל
הצבאות של ארצות ערב ,החמושות היטב .ניסיתי להסביר להם ,אבל אינני יודע עם הצלחתי ,מאחר והיו כמה מהם שהיו
בטוחים שישראל קיבלה עזרה מ ...הגרמנים!!!
לאחר עשרה ימים בבוקרסט ,נסענו ברכבת לרומן ,הגענו לאחר נסיעה של חמש שעות .בתחנת הרכבת ,המתין לנו ,אבא,
סוריקה ,ז'ק ומוראל .שמחנו ,בכינו ,התחבקנו ,הרי לא התראינו חמש שנים וכשנרגענו ,נסענו לביתם של מוראל וליא,
נשארנו שם כל זמן שהייתנו ,מוראל וליה עשו הכול כדי שנרגיש ,כרגיל ,טוב.
למחרת בבוקר ,נסענו לבית הקברות היהודי ,של העיר ,ביחד עם אבא ,סוריקה ,מוראל ואפרים ועלינו לקבר של אימי ז"ל
נרגש ובוכה ,הדלקתי נר נשמה ,אמרתי קדיש ואחר כך ,אחרי שעלינו לקברות של יתר הקרובים הקבורים שם ,חזרנו הביתה.
ברומן גם הלכתי עם אפרים ,לראות את הרחוב שבו נולדתי ,רחוב  ,Principatele Uniteאבל הבית שלנו כבר לא היה.
השלטונות הקומוניסטיות ,במסגרת העבודות לפיתוח העיר ,הרסו את כל הבתים ,משני צידי הרחוב ובנו במקומם בלוקים של
בתים רבי קומות וכביש רחב לכניסה לעיר .כמובן שהלכתי עם אפרים ,לבקר גם בפארק העירוני או הפארק הגדול ,איך
שהיינו קורים לו ,והראיתי לו את כל המקומות שהייתי משחק עם הילדים בילדותי ומטייל עם החברים בתקופת נעורי,
מקומות שכתבתי עליהם בתחילה .שייטנו עם הסירה באגם המלאכותי ואז נזכרתי שפעם כששייטנו עם כמה חברים ,עם
הסירה באגם ,עברנו מתחת לגשרון שבמקום ,סמי חימזון ,קם ותפש בידיו את הגשר ואיך שהסירה ימשיכה בדרכה,
כשהשתחרר ,הסירה כבר עברה קדימה והוא נפל אל התוך האגם .למזלו האגם לו היה עמוק ,כ  70- 60ס"מ ורק נרטב.
ברומן ביקרתי גם יתר הקרובים :דודה בטי ודוד שמיל ואת בתם נוצי Nutzy ,ודודה דבורה ודוד חיים .בכל המקומות האלה,
בבוקרסט וברומן ,הצטלמנו וכל התמונות שמורים אצלי באלבום.
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עם אבא ואפרים ברומאן Roman ,יולי 1968
אבא סבל הרבה שנים ,מלחץ בעיניים glaucoma ,ועם הזמן ,נחלשה ראייתו בעין אחת ובעין שנייה ,לא ראה בכלל .פעם
אבא בא לבוקרסט והלכנו לרופא עיניים מנתח ,שהמליץ לנתח את העין ,אבל אבא סרב בגלל שראה רק בעין אחת ,לא רצה
לסכן את ראייתו .בינתיים ,השנים עברו ,האנשים מטבע הדברים ,מזדקנים ,המחלה החמירה ואבא כבר לא ראה בכלל.
כידוע ,בן אדם עיור זקוק לתשומת לב מיוחדת וכפי שראיתי ולפי הסיפורים של אבא ,התנאים שבהם הוא היה חי שם ,לא היו
הכי טובים ואז ,ביחד עם סוריקה ובהסכמתו החלטנו שאבא יבקש אשור הגירה לישראל .ברומן נשארנו כעשרה ימים
וכשהגיע רגע הפרידה ,לא היה קל עבור אף אחד ,אבל עזבנו אותם עם התקווה שבמוקדם או במאוחר ,נתראה כולם בישראל
ובאמת ככה זה קרה .לתחנת הרכבת ליוו אותנו אבא ,סוריקה ,ג'ק ,ליא ומוראל וכשהרכבת באה ,נפרדנו מכולם ובלב כבד,
עלינו ברכבת ,הם נשארו על הרציף ואנחנו עזבנו אותם ואת העיר רומן .תחת הרשמים של טיולנו ברומניה ,חזרנו לעבודה
היום יומיות שלנו ובין העבודה בבנק ,ענייני המשפחה ,בית הספר של אפרים,

לאחר שנה ושבעה חדשים ,מאז הביקור ברומניה והחלטנו שאבא יבקש אשרת הגירה
שראל ,ובשעה טובה ,בגיל  91ביום  2במרץ  ,1970הוא נחת בארץ הקדוש ,זו הייתה
הטיסה הראשונה בחייו של אבא .מכיוון שאבא היה עיור ובגיל מתקדם ולא היה יכול לטוס
לבד ,אישרו השלטונות הרומניים למוראל שילווה אותו .מוראל שילם ,את הוצאות הטיסה
ובא עם אבא .קיבלנו ממוראל את מועד הנחיתה ,באותו יום היינו בשדה התעופה כולנו,
אני ,בטי ,מלבי ,רוצה ויוז'ו .לאחר שאבא עבר את כל תהליכים הבירוקרטיה של העלייה,
הצלחנו ,סוף סוף להיפגש ,להתחבק להתנשק ולהתרגש .אבא שמח מאוד כשדיבר עם
מלבי ,היא הייתה הילדה האהובה שלו אותה "ראה" משנת  ,1950כ  20שנה .כשנרגענו
ולפני שעזבנו את שדה התעופה ,מלבי אמרה לנו שהיא רוצה שאבא יגור אצלה וכך ,נסענו
לביתה ,ברחוב תרע"ד ,ברמת גן ,נשארנו שם עוד כמה שעות ולבסוף כל אחד הלך לביתו.
את מוראל ,לקחנו איתנו והוא נשאר אצלנו בכל תקופת שהותו בארץ .כשיתר הקרובים הנמצאים בארץ ,שמעו שאבא
הגיע לישראל ,כולם התחילו לבוא ,מכל רחבי הארץ ,לראות אותו ולדבר אתו וכולנו שמחנו צר היה לנו שאימא שכל כך
שרצתה להיות איתנו ,הוכרעה על ידי המחלה הנוראית .כמו כל דבר שבעולם ,הביקור הסתיים ,ומוראל חזר הביתה,
לרומניה .אני הייתי נוסע כל יום לבקר את אבא ,במיוחד בשעות הצהרים ,לפני שהייתי מתחיל לעבוד את השעות הנוספות
והכול היה טוב ויפה ,עד יום אחד ,אחרי כשבועיים ,או שלושה קיבלתי טלפון מאוראל ,שביקש שאבוא מיד אליהם משום
שאבא מרגיש לא טוב .כמובן שנסעתי מיד ,אבל כשהגעתי לשם לא ראיתי שום דבר מיוחד שיצדיק את קריאתו הבהולה אבא
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נראה בסדר גמור .כמעט כל יום הייתי מקבל טלפונים כאלה ,בבנק או בבית לבוא כי "אבא מרגיש לא טוב" .עם הזמן אבא
התחיל לרמוז לי ,בעקיפין ,דבר שגם אני חשבתי) ,הרי מי כמוני מכיר את אוראל( ,שיש לו רושם שהוא מפריע להם ובגללו,
יש ויכוחים ביניים .לקחתי לתשומת לבי מה שמתרחש ,וגם את מה שאבא היה מספר לי ,אז התייעצתי עם בטי וביחד החלטנו
לקחת את אבא אלינו ,למרות הכול ואף על פי שהיינו אז עסוקים ,בנוסף לעבודתנו היום יומית ,גם עם הכנות לבר-מצווה של
אפרים ,דבר שכידוע הוא אירוע חשוב בחייה משפחה ,אירוע שקורה רק פעם בחיים ,קבלנו בכל זאת את ההחלטה ,לקחת את
אבא ,אלינו .לפיכך ,ביום אחד ,בשעות הצהרים ,כשידעתי שאבא נמצא לבד בבית ,הלכתי לשם ,ארזתי את חפציו ,לקחתי
מונית והבאתי אותו אלינו לבית ,הוצאתי את אפרים מחדרו לשון על הספה שבסלון ונתתי לאבא את מיטתו,
אבא קיבל אצלנו טיפול טוב ,בטי עשתה הכול כדי שאבא ירגיש טוב ודאגה שיקבל את כל מה שצריך .באמת אבא הרגיש
טוב ,אהב את בטי ושיבח אותה ,בכל ההזדמנויות .אני חייב לציין את העובדה שבטי ,בנוסף לדאגה לאפרים ,שהיה בגיל בית
הספר ,עבודות הבית ,כמו בישול ,ניקיון ,גם עבדה ,לפרנסת הבית ,בעבודות שקיבלה מבחוץ והיינו עסוקים גם בהכנות לבר-
מצווה של אפרים .בנוסף לכל אלה ,בטי טיפלה גם בהוריה ,במסירות ראויה לשבח ואף פעם לא התלוננה .לאחר כעשרה
חודשים,או שנה ,מאז שאבא עבר לגור אצלנו ,בגיל  ,92התחילו סימני של הסניליות )עובר בטל( ובמיוחד בלילות ,כשהיה
מדבר עם כל מיני דמויות שהיה "שרואה" אותן .למרות שהיה מתלבש ואוכל לבד ,אבל כשלא הרגיש טוב ,הייתי צריך לקחת
אותו עם מונית לרופאה ,לבדיקות ולדאוג שייקח את התרופות בזמן .כשהייתי נותן לו איזה תרופה ,הוא היה מסביר לי ואומר:
שהתרופה ,בכמה שהיא יותר מרה ,היא יותר יעילה .כדי לעשות בדיקות יותר מקיפות ,הייתי צריך לאשפז אותו בבית חולים
גריאטרי בפרדס כץ ,הייתי הולך כל יום לבקר אותו.
פושה ופיקו גרו אז על יד בית החולים ופיקו היה הולך לבקר את אבא כל יום והיה מביא לו דברי מאכל ,עוגות ופרות .כמו
לכל דבר בעולם ,גם לזקנה יש את הדינאמיקה שלה ואבא במשך הזמן ,בחושך הנתון שלו ,תחת השפעת הסניליות ורצונו
לראות ,יצר בדמיונו ,עולם שלם ,שלפי דבריו הוא היה "רואה" אותו
מצד שני הוא היה מתעניין במצב הפוליטי בארץ ,במה שקורה בשטחים המשוחררים ובפעולות הצבאיות ,שהיו אז עם
הפלסטינים ,פעולות שלא נגמרו עד היום .כשהייתי מספר לו שהערבים דורשים להחזיר להם את השטחים ,הוא היה מגיב
בהרמת קולו " :שאסור לנו לעשות דבר שכזה לאחר שניצחנו במלחמה שהערבים התחילו בה ולאחר שכל כך הרבה מחיילנו
הצעירים נהרגו בה" .פעם כשישבנו ודיברנו ,כרגיל ,הוא פתאום ,ביקש ממני שאומר לו איך הוא נראה ,הוא היה סקרן לדעת,
מאחר ועברו כל כך הרבה שנים שלא ראה את עצמו ולא הסתכל עוד במראה .אז שמחתי שהוא לא ראה את הדמעות שבעיניי
ועניתי לו שהוא נראה טוב ,כמו תמיד.
עם הזמן הופיעו בעיות רפואיות נוספות והיינו צריכים לקחת אותו לבדיקות לעיתים יותר קרובות ולמרות שבטי לא התלוננה
אף פעם ,ההפך ,היא הייתה זו שניסתה להרגיע אותי ,התחלנו לחשוב על פתרונות אחרים ,שיקלו אלינו .לבסוף הגענו
למסקנה ,לאחר שהתייעצתי גם עם מלבי ויוז'ו ,שהפתרון הכי טוב הוא ,להכניס את אבא למלבן ,שם הייתה השגחה קבועה
והוא יקבל את הטיפול הדרוש .מאחר ויוז'ו לא היה יכול להתעסק בזה ומלבי ,בטח שלא ,אז התחלתי לטפל בכיוון זה לאחר
הרבה התרוצצויות ,יחסים ופרוטקציות ,שלא אפרט אותם כאן ועל בסיס העובדה שאבא עוד לא ניצל את זכויותיו כעולה
חדש ,מצאתי עבורו מקום במלבן מכובד ,בראשון לציון ,בסוף רחוב רמז ,ממוקם בתוך פארק ענק ויפיפה וקרוב לפרדס עם
פרי הדר .כאן התחייבנו לשלם סכום סמלי שחילקנו אותו שווה בשווה ,ביני ,מלבי ויוז'ו .מאחר ולאבא לא סיפרנו שום
דבר בקשר להחלטתנו להעביר אותו למלבן והבעיה הייתה עדינה מאוד ,התחלנו ,לאט לאט להכין אותו סיפרתי לו שהוא
צריך טיפול רפואי צמוד והשגחה מתמדת ולמטרה זו החלטנו לקחת אותו "לבית חולים" ,שבו יהיה לו הכול ,כולל רופאים
מומחים צמודים .אינני יודע מה הוא חשב על דברי ועל הנימוקים שלי ,מכיוון שחוץ מהמילה ,טוב ,הוא לא אמר דבר .ביום
שנקבע לנו ,ארזתי לו את הבגדים ,החולצות והלבנים ,הזמנתי מונית ויחד עם בטי ,נסענו למלבן.
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עם אבא בישראל יוני 1970
היום הזה נחרת עמוק בזיכרוני ולא אשכח אותו כל חיי .כשהגענו לשם ולאחר שמילאנו וחתמנו על כל המסמכים ,שיבצו
את אבא ,בביתן של אנשים שלא היו מסוגלים לשרת את עצמם ,בחדר בקומת קרקע ,ביחד עם עוד מבוגר ,קרוב לגילו ,היו לו
כמה מטפלות ,דוברות רומנית ויידיש .עד שסידרתי את חפציו ,בארון ובשידה שליד מיטתו ,ישבתי אותו על מיטתו בחדרו,
באותו רגע ,עם כישרונותיו להתמצא בכל מקום ,שפיתח לעצמו ,באותם השנים שחי בחושך ,התברר לו מיד איפה הוא נמצא
תפש את ראשו בידיים ,היה רגע טרגי ומעציב מאוד ואמר לנו בקול חנוק" :הבאתם אותי לבית זקנים" .זה מצב איום,
כשילדים נאלצים להכניס את הוריהם לבית אבות ויותר נוגה היה לשמוע את אבא ,אומר לנו ,אומנם בקול שקט ,אבל בנימה
של תוכחה" ,הביאתם אותי לבית זקנים" .נשארנו המומים והבנו טוב מאוד מה מתרחש בלבו .אני ובטי מתבוננים בו ,לא
ידענו מה לאומר לו ,היו רגעים איומים ודמעות זלגו מעינינו ,פרצנו בבכי .הייתה לנו הרגשת אשמה ונסינו לתאר לו את
המקום היפה שבו הוא נמצא והיינו בטוחים שלא היינו משוכנעים.
כפי שכתבתי בהתחלה ,אבא היה בין השנים  ,1930-40חבר בהנהלת הקהילה היהודית ברומן ,היה שם בין היתר בית
אבות יהודי שהיה תחת אחריותו .המוסד הזה פעל בבניין ישן ,עם רהיטים וציוד מיושן ובתנאים ,לפי יכולתה של אוכלוסייה
יהודית ברומן ,דאז .אבא שהכיר היטב את התנאים שם ,היום לא היה מסוגל ,לצערנו בגלל המוגבלות שלו ,לעשות השוואה
ולראות ההבדל העצום ,בין מה שהוא הכיר בזמנו ברומן ומה שהיה במלבן של היום ,בראשון לציון .אם אבא היה יכול לראות
את הפארק הגדול ומתופח ,הביתנים היפים המפוזרים בו ,החדרים הנקיים עם שתי מיטות בחדר והסדינים הלבנים ,אולי היה
מגיב אחרת ,אבל לצערו ולצערנו ,הוא לא ראה את כל אלה ,הוא היה עיור .עם הזמן ,כידוע שהוא מסדר הכול ,אבא התרגל
למצבו החדש ,הרגיש טוב ,טפלו בו איך שצריך ,האוכל היה טוב לפי דבריו ,היה מספר לנו ,שאיננו יכול לאכול הכול מה היו
מגישים לו.
אנחנו ,בטי ואפרים ,היינו באים אליו ,פעמים-שלש פעמים בשבוע ומביאים לו עוגות ופרות .אפרים היה אוהב לשחק על
האף שלו ,היה ממשש אותו ואבא לא היה מתנגד והיה צוחק .הייתי נוסע אליו גם בשבת בבוקר עם האופניים .אבא אהב את
העוגות שבטי הייתה שולחת לו ותמיד היה אומר לי ,שמרגישים שבטי עשתה אותם ,הם טעמים מאוד ,מאחר והיא לא חוסכת
בסוכר.יום אחד ,כשהבאתי לו ,כרגיל ,כמה דברי אוכל ,בזמן שסידרתי אותם לתוך המגירות בשידה שליד מיטתו ,אבא בשקט
ועם חיוך בפה ,אמר לי להפסיק להביא לו מאכלים ,משום שיש לו בחדר ,עכבר!!! בהתחלה לא הבנתי בדיוק על מה הוא
מתכון ,אבל לאבא היה הרבה הומור ואהב להתבדח והתברר לי "שהעכבר" שהוא התייחס אליו ,לא היה מישהו אחר ,מאשר
שותפו לחדר ,שבלילות היה מפשפש לו במגירות והיה "טועם" מי מה שהיינו מביאים ,ואבא היה מרגיש בזה .מאז ,בטי הייתה
שולחת גם לשותפו לחדר ,כמה דברים.
הרבה פעמים ,אבא היה מדבר על אימא ז"ל היה מספר איזה אישה מסורה הייתה ,עקרת בית טובה ואישה צנועה וביישנית.
היה מספר לי ,שלפעמים הוא "רואה" אותה ופעם האחרונה הייתה לבושה בשמלה אלגנטית ,לבנה ,עם כובע גדול ,לבן
לראשה והייתה צוחקת ורוכבת על סוס!!! ככה הוא "ראה" אותה . .ביום הולדתי,ה ,50 -כן ,הייתי פעם בגיל שכזה ,הלכתי
אצלו ,עם עוגות ויין ,אבא אהב כל החיים לשתות כוס יין בארוחות והרמנו כוס ,אבא בירך אותי והוסיף :עכשיו הגעת
למחצית הדרך ואתה נמצא בראש הסולם .ואחל לי בריות טובה ואריכות חיים.
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יום אחד ,צלצלו ממלבן ,אבא נפל עם מהכיסא שישב בו ,שבר את רגלו ואושפז בבית חולים לצורך ניתוח .מיד נסענו ,אני
ובטי ,לבית החולים הגריאטרי בבאר יעקב ,שם ניתחו אותו .מה קרה? חדרו היה בקומת קרקע ,עם מרפסת גדולה ובגובה כ
 10ס"מ מהקרקע ובלי מעקה .אבא ישב על הכיסא במרפסת ולא ידע שנמצא בקצה וכשזז קצת עם הכיסא ,נפלו ביחד ושבר
את רגלו .הוא היה אז בגיל  93ועבר בשלום את הניתוח ,אחר כך התחיל לעשות פיזיותרפיה ולאט לאט התחיל ללכת ,כמובן
כמו שהולך בן אדם בגילו ,באטיות.

בר – מצווה של אפרים
בתקופה שאבא היה אצלנו ,היינו מאוד עסוקים עם ההכנות לבר-מצווה של אפרים,
הכנות שהיו כרוכות בהרבה התרוצצויות ,לבחור את האולם וקביעת התפריט ,דבר שהיו
עושים כמה חדשים מראש ,אחר כך הדפסת ההזמנות ,ההלבשה של שלושתנו ,לבחור
התזמורת והרב שילמד את אפרים את הדרשה והמפטיר לבית הכנסת ועוד כמה דברים.
אחרי כל ההתלבטויות והתרוצצויות ,קבענו את תאריך הבר-מצווה ליום ראשון ה 3 -במאי
 ,1970בשעה  ,19באולם בית המהנדס שברחוב דיזנגוף מס 200 .בתל-אביב.
את העלייה לתורה קבענו לשבת הקרובה ,ב  2במאי  ,1970בבית הכנסת מעוז ציון ברמת אליהו ,בה השתתפו כל בני
המשפחה ,ההורים של בטי ואבא שלי ,שהיה גר עוד אצלנו וכל החברים שלנו מרמת אליהו.

עם אבא ואפרים ביום עלייתו לתורה
אבא ,שהיה הסנדק ,בבריתו של אפרים ,בחודש מאי  ,1957עכשיו בעזרת השם ,התברך להשתתף בעלייתו לתורה
ולחגיגת הבר-מצווה שלו ושמחנו לראות אותו יושב אתנו בשולחן המשפחה ,ביחד עם הוריה של בטי וליד רוצה ויוז'ו.
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אבא מברך את אפרים 3.5.1970
בין כ  ,200המוזמנים ,שכיבדו אותנו בנוכחותם ,מחוץ לכל הקרובים שלנו ,באו כל החברים ,השכנים ,החברים שלנו
בעבודה ,כיתת החברים מבית הספר של אפרים וכמה מהוריהם.

בר מצווה של אפרים הדלקת נרות 03.5.1970
בטקס הדלקת הנרות ,המסורתי ,אפרים הדליק את הנורות בשם כל המשפחה ,שעם כל ההתרגשות ,שם לב ועורר את תשומת
לבי ,ששכחתי לחבוש את הכיפה .בא בתור טקס הדרשות ולאחר הדרש בעברית ,באה דרשה קצרה ,ברומנית" ,עבור
המוזמנים שלא מבינים כל כך טוב את העברית" ואחריה המנחה ,אחל לו שיצליח ,לקיים לפחות  50%מההבטחות שלו.
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ברחבת הריקודים עם בטי ,מאושרת שחיינו והגיענו ליום הזה 3.5.1970
האווירה הייתה נעימה ,המוזמנים רקדו ,גם אנחנו כמובן ,הצטלמנו והסרטנו את האירוע .היום כשאני מסתכל בתמונות
שבאלבומים ובסרט ,אני רואה בכאב בלב ,שהרבה מאלה שאהבנו והיו אז אתנו בשמחתנו ,היום כבר אינם ,עזבו אותנו,
במיוחד כואב לנו את היעלמותה של אשתי בטי ז"ל שאז ,לפי התמונות ,שהצניחה אותה ורואים שהייתה מאוד מאושרת
שהגיעה לזמן הזה.
אחרי כמה חדשים מאז שאבא עלה לישראל ,שלחנו הזמנה לסוריקה ,לבקר בישראל .ביום בואה ,נסענו כולם לשדה
התעופה ,לקבלה ,ולאחר החיבוקים הנשיקות והשמחה ,מלבי ,שלא ראתה אותה משנת  ,1950הזמינה אותה לגור אצלה ואז
נסענו כולנו לביתה .לאחר כחודש ,סוריקה רצתה לצאת קצת מהבית ולראות גם את יתר האחים והקרובים שלה בארץ ואז
הזמנו אותה אלינו עד שחזרה לרומניה .בין היתר השיחות ,סוריקה הביעה את רצונה ,להתעניין ,מה הן האפשרויות להישאר
בארץ כעולה חדשה ומה ,יקרה אז ,עם מוראל ומשפחתו ברומניה .התעניינתי אצל מכירה מרמת אליהו ,שעבדה במשרד החוץ
והיא קבע לנו ראיון ,עם פקיד במחלקת רומניה לייעוץ ,ולקבל מימנו הדרכה ותשובות לכל השאלות האלה.
ביום הראיון ,נסעתי עם סוריקה לתל-אביב ,למשרד החוץ ,קיבל אותנו פקיד דובר רומנית .בזמן שהסברנו לו מה מדובר
וביקשנו לשמוע מה דעתו ,הוא דפדף בתיק היחידי שהיה על שולחנו ושמתי לב שהיה התיק של "משפחת סוריקה וז'ק חימזון
מרומן-רומניה" ,להפתעתנו ,קרא לנו את כל תולדותיהם .היו להם ,בתיק זה ,את כל הידיעות המעודכנות על משפחת חימזון,
ידעו שז'ק נפטר וסוריקה היא אלמנה ,ידעו שמוראל יתחתן עם ליא ,שיש להם ילדה ,היכן מוראל עובד ,ידעו גם שהשלטונות
הקומוניסטיים אסרו אותו ועוד .הפקיד שקיבל אותנו ,יעץ לה ,לחזור לרומניה ולבקש אישור הגירה ,ביחד עם מוראל
ומשפחתו ,מאחר ועם תישאר כאן ,אף פעם ,הרומנים ,לא יתנו למוראל ,רשות לעזוב את רומניה .בזמן ההוא ,אף אחד להעז,
אפילו לחשוב שהמשטר הקומוניסטי ,יעלם כל כך מהר.
לפי הייעוץ שקיבלה ,במשרד החוץ ,חזרה לרומניה והגישו בקשות הגירה ,ביחד עם מוראל ומשפחתו ולאחר כשנה,
קיבלו כולם אשרה יציאת מרומניה ועלו ביחד לישראל ,קיבלו דירה בדימונה ,לאחר זמן מה ,קנו דירה בבת ים ומאוחר יותר
עברו לגור בשכונת בן-גוריון ,שם מוראל וליא גרים היום.
בערך ,באותו הזמן ,נשלחתי על ידי הבנק ,להשתלמות ,בשערי ערב "במדרשה למנהל" בתל אביב ,במגמה השקעות
בניירות ערך ,כשסיימתי ,ביום  23מאי  1971והתחלתי לעבוד בריכוז הפעולות של הבנק ,בבורסה לניירות ערך ,והיחסים
עם יתר הבנקים בתחום זה ,ברישום ומעקב אחרי ניירות הערך שהחזיקו בכספות הבנק ובתשלום הרבית ודיבידנד,
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אפרים באורט ,בצבא וב"אל אופ"
בינתיים ,אפרים סיים את בית הספר היסודי ולאחר שעבר בהצלחה את מבחני קבלה ,רשמנו אותו למכללת אורט-
סינגלובסקי ,למגמה אלקטרונית .מכללה הזו ,חייבה אותו להתאמץ ולעבוד יותר ,כדי ללמוד את המקצועות החדשים
ולהסתדר עם המשמעת הקפדנית של בית הספר הגבוה .עבור אפרים היה זה מאמץ נוסף ועבורנו דאגה נוספות ,מחוץ
להשגחתה של בטי ,שיכין את שיעוריו ,דאגנו לתחבורה שלו ,משום שהמכללה הייתה בתל-אביב ,מיד אליהו נסע בשלושה
אוטובוסים ,שלא תמיד היו באים בזמן והרבה פעמים היה חייב להשתמש בטרמפים.
כמו כל נער ,לאחר השיעורים ,אפרים היה הולך ,עם החברים שלו ,לשחק כדור-רגל ,במסגרת המועדון של הפועל
ראשון לציון ,עוזר המאמן ,היה בא עם מכונית ,לאסוף את הצעירים ,מרמת אליהו ,לאימונים .הסידור הזה לא מצא חן בעיני
בטי והיא הייתה מאיימת ,כל הזמן שלא תיתן לו ללכת ,והייתה אמרת לאפרים" :אתה תראה מה אגיד לו והוא לא יבאו עוד
לקחת אותך" אבל עם הזמן התרגלה ומאחר שגם היא הייתה אוהבת כדור-רגל ,הייתה באה לראות אותו משחק .אפרים ,היה
דאגתה המתמדת ,לא הייתה הולכת לישון עד שהוא לא היה חוזר הביתה .לפעמים היה חוזר אחרי החצות והיא הייתה מחכה
לו בחלון עד שהוא היה חוזר ואז הייתה נכנסת למיטה ואומרת לי  FLORINEL :חזר כבר".
השנים עוברות ,בינתיים אפרים עבר ללמוד יותר קרוב לבית ,באורט-רחובות והתחיל להתכונן למבחני סיום הלימודים.
לפני הבחנות ,אפרים התייצב ,כמו כל נער בגילו ,ללשכת הגיוס ביפו ,לקראת שרותו הצבאי ומיד אחר כך ,התחיל להתכונן
למבחני הבגרות ,שעבר אותם בהצלחה ועם זה הסתיימו שנות נעוריו והתחילה תקופת ההתבגרות .במקביל ,אפרים התחיל
ללמוד נהיגה ולאחר מספר קטן של שיעורים ,יום לפני הגיוס ,הצליח לעבור את מבחן הנהיגה ,בפעם הראשונה ,אבל כבר לא
היה לו מספיק זמן לגשת לקבל את הרישיון ,מאחר ולמחרת והיה צריך להתגייס ולהתייצב בתל-השומר .את הרישיון הביאו
לו הביתה ,החבר שלו ,גדעון פוקשיניינו ,שהלך לקחת אותו מהמורה לנהיגה ומסר לו ,בהזדמנות זו ,מתנה מאפרים.
אפרים סיים את לימודיו כטכנאי אלקטרוניקה וחשבנו לטובתו ,שרצוי ,שגם בצבא ימשיך לשרת את המדינה בתחום זה
ושהיה לו המשכיות במקצוע שבחר בו .למטרה זו פניתי לבן דודי ,בני ,מהבנק ,שבזמן הגיוס הוא היה משרת במילואים ,כרב
סמל גדודי ,בלשכת הגיוס בתל השומר .לאחר שהתעניין ,בני הודיע לנו שקיימת אפשרות ,שאפרים ימשיך לעבוד במקצוע
שלו ,באלקטרוניקה ,בתנאי ,שלאחר שלושת השנים בשרות חובה ,יחתום עוד שנה בקבע ,דהיינו שישרת בצבא ,ארבעה
שנים.
מה שאנחנו לא הצלחנו ,הצליח בני ואפרים חתם לעוד שנה .,בחודש אוגוסט  ,1975התייצב לבד ,בלשכת הגיוס והשיבוץ
בתל-השומר ,מאחר ולא הסכים שנלך אתו) ,רצה להוכיח שהוא גבר( ופתח פרק חדש וחשוב בחייו) ,ובחיינו( שהתמשך
ארבע השנים .בהתחלה היה ,כמו כולם ,במחנה  ,80ליד חדרה ,כחודש ימים ולאחר ארבעה שנים סיים את שירותו הצבאי,
בבסיס חיל האוויר שבשדה התעופה חצרים ,שליד באר שבע.
.

אפרים בצבא
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בשבת הראשונה לאחר הגיוס ,נסענו אליו למחנה  ,80מצאנו אותו באמצע העבודה ,מקלף תפוחי אדמה ,במטבח .העובדה
שראינו אותו בפעם הראשונה ,במדי הצבא ,הדאיג וריגש אותנו מאוד ,עד לדמעות .אותה הדאגה והתרגשות הייתה לי גם אז,
ב  24באפריל  ,2002כאשר יחד עם רבקה ,אפרים ובל ,לווינו את אבי ,בנם ונכדי ,היקר והאהוב ,שהתגייס ,באותו המקום,
בתל-השומר.
לאחר תקופת האימונים ,שיבצו את אפרים לחיל האוויר ונשלח להשתלמות לבית הספר הטכני בחיפה ,משם היה בא
הביתה כל שלושה שבועות .כשסיים את ארבעת חודשי ההשתלמות ,בבית הספר הטכני בחיפה ,שיבצו אותו לבסיס חיל
האוויר שבחצרים ,ליד באר שבע .כאן ,כמו בכל בסיס צבאי ,היו תקנונים ,משמעת ,שמירות ואימונים בא הביתה שוב פעם
כל שלושה שבועות .המפקדים שלו מאוד העריכו אותו ועם הזמן והדרגות שהתחיל לקבל ,ביחד עם ההתבגרות והאחריות,
קיבל גם את התבונה ,נרגע ,התחיל לבוא הביתה פעם בשבועיים ואחר כך ,כשקיבל את הדרגה של רב סמל ,היה בא כל
שבוע.
פעם כשבא הביתה ,כרגיל ,ביקש מבטי לתת לו פיג'מה ,אחר כך לקח את נעלי הבית ורדיו ועוד ואז לאט לאט התברר לנו
"שהשד הוא לא כל כך שחור איך שחשבנו ובצבא ישנים בפיג'מות ,רדיו באוזן ונעלי בית ,לא כל כך נורא".
בינתיים אפרים הכיר את רבקה ,אשתו לעתיד ,עד מאה ועשרים ,דבר שמשך אותו לבוא הביתה לעתים יותר קרובות.
כשבא ,דבר הראשון שהיה עושה לאחר שהיה נכנס בבית ,היה מתקלח ,מתלבש אזרחי ורץ מהר ממול ביתנו ,לרבקה .בדרך
כלל ,בימי שישי ,שהיה בא ,בטי עוד לא הייתה בבית וכשחזרה מהעבודה ,הייתה שואלת את אבא שלה ,שאז היה גר אצלנו,
אם אפרים כבר בא ואיפה הוא נמצא והמחותן שלי היה אומר לה" :כן ,הוא בא ואיפה את רוצה שהיה? הלך אצל "ריפקה",
ככה הוא היה קורא לה".
אפרים ,שקיבל את רישיון הנהיגה ,יום לפני שהתגייס ,רצה שנקנה לו אופנוע ,אבל מאחר ואנחנו לא היינו באותה דעה,
החלטנו למהר ולקנות לו מכונית ,כדי להוציא לו מהראש את האופנוע .התחלנו להתעניין ולחפש בעיתונים ,עד שמצאנו
מכונית מתאימה לו ,כנהג חדש ולנו ,מבחינת היכולת הכספית .ביום שישי הקרוב ,כשאפרים בא ,נסענו ביחד לראות את
המכונית ,שהייתה ,פיאט  ,850שמצאה חן בעיניו ,אני חושב שיותר מרצונו שתהיה לא כבר מכונית.
לאחר שסיכמנו על המחיר ,הלכנו למכון לבדיקת מכוניות לפני הקנייה וביום  12באוקטובר  ,1975אפרים חתם על החוזה
הראשון בחייו וקנה את המכונית הראשונה ,שלו פיאט  ,850מספר  .230-792שמחים מיהרנו לחזור הביתה ,להראות לבטי
את המכונית וטבעי היה שהתחלנו לשטוף ולצחצח אותה ,אבל כשהתחלנו לנקות אותה מבפנים והוציאנו את כיסויי המושבים
לכבסם ,הייתה לנו הפתעה כפולה ולו נעימה :קדם כל ,ראינו שהמושבים לא היו מרופדים ונשארו רק עם הספוגים ואחר כך,
כשבטי הוציאה את הכיסויים ,ממכונת הכביסה ,במקום כיסויים ,הוציאה גדילים .השמש שרף את הכיסויים בצורה כזאת,
שבסחיטת המכונה ,נקראו והיינו צריכים לקנות כיסויים חדשים .נשארנו מרוצים שלפחות המכונית הייתה בסדר מבחינת
מכאנית והייתה נוסעת.
עכשיו הייתה לנו מכונית ,שאפרים היה משתמש בה פעם או פעמיים בשבוע וביתר הזמן הייתה עומדת ברחוב בחזית ביתנו
ואני ובטי היינו מביטים אליה ,מאל המרפסת והיא הייתה מסתכלת אלינו .למרות שהנהיגה לא משכה אותי אף פעם ,אבל
עכשיו עם המכונית למטה ובדחיפה ועידודה של בטי ,פניתי לבית הספר לנהיגה ,לאותו מורה ,שאצלו למד גם אפרים ,אבל זה
לא עזר לי בהרבה ,מאחר ואני לא הצלחתי לקבל את רישיון נהיגה ,לאחר כמה שיעורים ,כמו אפרים ,אבל לאחר כעשרים
שיעורים וארבעה ניסיונות ,בחודש יוני  ,1976קיבלתי את הרישיון.
הזמן רץ ומאירוע לאירוע ,מיום שישי ליום שישי ובעזרת השם ,עברו ארבע השנים של שירותו הצבאי ובשעה טובה,
אפרים השתחרר מהצבא וכמו רוב הצעירים בגילו ,גם אפרים החליט לצאת לטיול באירופה ,מזל שאז עוד לא היה באופנה
טיול למזרח הרחוק ,כמו היום .ביחד עם אבי ,בן דודו ,בנם של ליא ויוסף ועם עוד שני חברים ,הם הכינו את תוכנית הטיול
וקבעו להתחיל אותו מהולנד ,מעיר הבירה ,אמסטרדם .כאן קנו מכונית  FORD-CAPRIתמורת  ,$100אבל עבור הביטוח
שילמו  .$200לאחר שהרכיבו עליה גגון עבור המזוודות ,יצאו לדרך ועם המכונית הזאות חרשו את אירופה ,מאמסטרדם,
לפריז ,משם לרומא ,בחזרה לשוויץ ,ומשם עברו לגרמניה ,למינכן ודרך צרפת הגיעו ללונדון ומשם חזרו הביתה .בלונדון,
לאחר שסיימו לבקר העיר ,המוזיאונים והחנויות ,ולאחר שהצליחו לאגור מספר לא קטן של דוחות חניה ,לא ידעו מה לעשות
עם המכונית .ניסו לתת אותה ,כמתנה לבחורה ישראלית ,שעבדה במלון שבו התאכסנו בלונדון וסירבה ,נסעו עם המכונית
לשדה התעופה והשאירו אותה ,במגרש החניה ,חונה בין שתי משאיות.
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לאחר כשנתיים ,מאז שחזרו מהטיול ,אפרים קיבל מכתב ממנהלת שדה התעופה של לונדון ,שמזמינה אותו "לבוא דחוף,
לשלם את דמי החנייה ולקחת את המכונית ועם לא יוציאו אותה למכירה" .האנגלים המסודרים ,לא הרפו עד שמצאו את בעל
המכונית ,למרות שהוא גר בישראל וקנה את המכונית באמסטרדם ושלחו לו את המכתב ,עם ההערה לעיל.
לאחר שאפרים חזר מהטיול והיה כבר אחרי הצבא ,התחלנו לחשוב איך לבנות את עתידו ולאחר כמה ניסיונות ,בין היתר,
,אז לבטי ,היה רעיון טוב ,לדבר עם נטי ,בתו של חברי מילדות ,סמי חימזון ,ז"ל שעובדת במפעל לאלקטרו-אופטיקה ,בשם
אל-אופ ,מרחובות .בטי טלפנה אליה ,סיפרה לה שאפרים השתחרר מהצבא כטכנאי אלקטרוניקה ,ויש לו המלצות טובות,
יודע אנגלית וביקשה ממנה להתעניין ,אולי יש שם מקום עבודה עבורו NATICA .הנחמדה ,התעניינה ולאחר זמן קצר
טלפנה והודיעה לנו שדיברה עם מנהל כוח אדם ואמרה לנו ,שאפרים ילך אליו ,עם כל ההמלצות שיש לו.
ביום שכבו ,אפרים התייצב לרעיון ולאחר כמה ימים הודיעו לו שיכול לבוא ולהתחיל לעבוד .זה קרה ביום  8באפריל
 1980ומאז עברו  32שנה ואפרים עובד עד היום במפעל אלביט "אל-אופ",היום היא חברת בת של אלביט ,עבד קשה וגם
היום ממשיך לעבוד קשה בחו"ל בשליחות אלביט ,מעריכים אותו מאוד ,התקדם יפה ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא ,שיעזור
לו ,בבריאות טובה ,ביחד עם איישתו ,רבקה ,שעזרה לו והייתה כל הזמן לצידו ,ביחד עם ילדיהם האהובים ,אבי ובל.
חבל רק שבטי והוריה של רבקה ,לאה ואלי ,ז"ל אינם כבר בניינו ולא יכולים ,גם הם ,לשמוח מהישגי ילדינו.
בסוף שנת  ,1974אימא של בטי חלתה ,דבר שהכריח את בטי ,בנוסף לעבודות שלה ,הטיפול באפרים ובבית ,לדאוג גם
להוריה .כפי שכתבתי ,בטי בנוסף שהייתה אישה ואם מסורה ,הייתה גם בת נאמנה ,עד להקרבה עצמית וטיפלה בהוריה
באופן יוצא מן הכלל והייתה אצלם כמעט כל הזמן .המחותנת שלי ,שהייתה הדמות הדומיננטית בבית כבר לא יכלה לשרת את
עצמה ,הייתה זקוקה לעזרה צמודה שקיבלה כמובן ,גם מיתר הילדים ,יוסף וליא ,פיקו ופושה ,שהיו גרים ברמת גן.
עם הזמן ,מצבה החמיר והיו צריכים לאשפז אותה בבית חולים לזמן ממושך וכך התחיל עבור כולנו ובמיוחד בשביל בטי,
מצב חדש ,כשנסעה כל יום לבית חולים ,ובשעות הצהרים הייתה חוזרת הביתה ,לטפל באבא שלה ובאפרים ,חוזרת לבית
חולים ,ונשארת עד הערב ,כשהייתי נוסע לקחת אתה הביתה .לצערנו ,עם כל הטיפולים הרפואיים וממאמצי הילדים,חמתי,
אימא של בטי ,נפטרה ביום  20פברואר  ,1975ט" הארד תשל"ה בגיל  79שנה והייתה הראשונה ממשפחתנו ,שנקברה בית
הקברות גורדון ,בראשון לציון.
המחותנת שלי ,אהבה במיוחד את בנה הבכור ,הרמן ועשתה מאמצים גדולים להביא אותו ואת משפחתו ,ארצה ,לצערנו,
הגורל רצה אחרת והיא נפטרה לפני בואם .הרמן ומשפחתו הגיעו לישראל לאחר מותה .היום ,כשאני כותב את השורות
האלה ,בחודש פברואר  ,2004לאחר  29שנה ,לצערנו ,קבורים בבית עלמין זה 19 ,מבני משפחתנו ,זיכרונם לברכה.
לאחר פטירתה של אימא של בטי ,המחותן שלי עבר לגור אצלנו ,כדי שלא יישאר לבד בביתו ולבטי היה יותר קל לטפל
בו .אז שוב עשינו מה שעשינו כשאבא שלי עבר לגור אצלנו ,הוצאנו את אפרים מחדרו ,לשון על ספה בסלון ובחדרו ישן
אבא של בטי .הרמן היה כבר בארץ ובלחצים של יוסף ,האחים החליטו למכור את דירת הוריהם ,למרות שאני לא הייתי
באותה דעה ,חשבתי שיותר טוב היה להשכיר אותה ,אבל ההחלטה הייתה בידיהם .הרמן התחיל ,לעבוד קשה ,גם שעות
נוספות לא מעט ולאחר כשנתיים הצליח לקנות דירה בתל-אביב ,בשכונת יד אליהו ,לאחר שריהט אותה עם כל שנדרש ,הזמין
את אבא שלו לגור אצלם .לאחר כחודשיים ,המחותן שלי הרגיש לא טוב והרופא שבדק אותו המליץ לאשפזו בבית חולים
איכילוב בתל אביב ,לבדיקות שגרתיות ,יחד עם בטי היינו מבקרים אותו ,שם כל יום .יום אחד היינו כרגיל אצלו וכשעזבנו,
בערב ,היה בסדר ,הרגיש טוב ,לא הרגשנו שום שינוי בולט במצבו ,אבל במשך הלילה פתאום ,מצבו הידרדר ונפטר בשנתו,
שקט ,בלי להפריע לאף אחד ,ככה איך שהיה כל חייו .נפטר בליל של  12פברואר  ,1979י"ב באב תש"מ בגיל  ,84קרוב
לארבעה שנים ,לאחר פטירתה של אימא של בטי ,המחותנת שלי .הוא היה בן אדם טוב ,שקט ,צנוע ,עובד ,שמח בחלקו,
רגוע ,לא שמעתי אותו מרים את קולו .דבר אחד שהייתי שומע אותו אומר לפעמים ,שמצטער שלא היו לו יותר ילדים.
זיכרונו לברכה.
עוד בזמן שהיינו באולפן ,בקרית שמונה ,ליוסף הייתה לו בעיה עם רגל אחד ,שנעשתה אדומה ,התנפחה והרופאה שבדק
אותו ,קבע שיש לו "פלביטיס"  Phlebitisוהמליץ לשכב במיטה .דבר שנמשך זמן מה .אינני יודע אם היה איזה קשר ,אבל
לאחר כמה שנים ,התחיל להתלונן על כאבי ראש חזקים ובבדיקה מקיפה ,מצאו קריש-דם במוחו הוא אושפז בבית חולים תל-
השומר .כאן ביצעו עוד כמה בדיקות נוספות והרופאים החליטו לנתחו.
מאחר שבמצב כזה ,אין לך ברירה ,הסכימו לניתוח ועבר אותו בהצלחה .מכיוון שלאחר הניתוח כל הבדיקות היו טובות
לשמחתנו ,לאחר תקופת ההבראה וחופשת מחלה ,חזר לעבודתו ,בבנק .עברו מאז כמה שנים ובסוף שנת  ,1982התחילו שוב
כמה בעיות בריאותיות ושוב יוסף היה צריך להתאשפז בבית החולים תל-השומר ,לאחר הבדיקות השונות שעבר ,הרופאים
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הודיעו לנו שמצבו לא טוב ,ושוב פעם ,מצאו קריש-דם בראות ,מקום די מסוכן והכריחו אותו לא לרדת ממיטתו ,דבר שהדאיג
את כולנו .לאחר זמן קצר ,קרה לצערנו ,הדבר שממנו כולנו פחדנו ,קרש-הדם נעצר בראות וגרם "לאמבוליה" embolie
גורלי ,שגרמה לפטירתו של יוסף.
האסון קרה ביום  12ביולי  ,1982כ" בתמוז תשמ"ב כשיוסף היה רק בגיל  .56פטירתו נפלה עלינו כרעם ביום בהיר וכל
המשפחה הייתה בהלם ,ליא ,אשתו ובנם ,אבי ,קיבלו קשה מאוד את מותו ועבור ליא ,הייתה התמוטטות כללית ,אסון שלא
יתואר ,שעד היום לא התנחמה .בלי לדבר על אחים שלו ,בטי ,הרמן ופיקו.
לאחר פטירתו של יוסף ,ליא אשתו ,סירבה לגור בדירתם מרמת גן ,שקנו אותה לאחר העבודה המאומצת של שניהם,
ועברה לגור ,בשכירות ,למבנה מגורים עם דירות קטנות ,מיועדות לאנשים מבוגרים ובודדים ,בשם "גיל הזהב" ביד אליהו,
שם היא גרה גם היום .היא גרה לבד עם הזיכרונות שלה ומחלקת את זמנה בין מקום עבודתה ,שבו מאוד מעריכים אותה ,ובין
אהבתה לאבי ,בנם אשתו שושנה והנכדים שלה ,האהובים ,דדי וחן .דדי נושא את שמו של יוסף !! ועכשיו חזר התשובה
והתחתן .לפי תעודת הזהות ,שמו האמיתי של יוסף היה דוד .מאוחר יותר ,מסיבות משפחתיות ,עקב התנגדותו של סבא שלו,
דוד ,שהיה עוד בחיים .קראו לו יוסף ותחת שם זה היה ידוע.
ליא ,יחד ,עם משפחתה ועם נכדיה ,רק הם מצליחים להוציא אותה ממחשבותיה וגעגועיה לבעלה ,יוסף .כאן ברצוני
לציין שליא טפלה ביוסף ,בזמן מחלתו בעופן יוצאת מן הכלל ,עם אהבה קנאית והקרבה עצמית שעוד לא ראינו עד אז .לא
הורידה עין ממנו והייתה מבינה את רצונו ממבט עינו .לא חסכה שום מאמץ להיות כל הזמן לידו ,בזמן הניתוח ואחר כך ולא
עזבה את בית החולים ,ימים ולילות ,שתהיה בריאה.
בוקר אחד כשהלכתי לעבודה ,כרגיל הגעתי לכניסה לרחוב "אחד העם" ,הרחוב היה חסום וציבור גדול התבונן למאמצי
מכבי האש ,לכיבוי השרפה שפרצה בבניין הבנק .בניין הבנק שעבדתי בו ,היה ברחוב אחד העם  ,13פינת רחוב אחוזת בית
ופרצה בו שרפה ,שעברה דרך תעלות האוורור והתפשטה במהירות ליתר הקומות ,החריבה את הסניף המרכזי ,שהיה בקומת
הקרקע וגרמה נזקים ליתר הקומות ,בהן היו ממוקמים משרדי ההנהלה המרכזית של הבנק ומשרדי בנק אפוטיקאי.
בציבור שעמד ברחוב ,היו הרבה מלקחותינו ,שחלקם היו מחזיקים בכספות הבנק את רכושם וכולם היו מודאגים .שם
פגשתי את בני ועוד כמה פקידים ויחד המתנו לסיום עבודתם של מכבי האש .רק בשעות אחר הצהרים ,הצליחו לכבות את
השרפה וכשהעשן התפזר ובאשורם ועזרתם ,של מכבי האש ,שליוו אותנו ,יחד עם בני ,נכנסנו למרתף הבנק ,לבדוק את מצב
הכספות ולאחר שראינו שהלהבות לא הגיעו לשם והכספות לא ניזוקו ,יצאנו עם הבשורה הזו למעלה ,ברחוב ,הלקוחות
נרגעו.
אני התחלתי את עבודתי בבנק ,בגיל יחסית מתקדם בישראל ,בגיל  43ולמרות שהעברית שלי לא הייתה כל כך טובה,
המנהלים העריכו את עבודתי ,כמו גם את זו של פיקו ,שקיבל זכות חתימה לפני ,כשעבר לעבוד כמורשה חתימה ,בסניפנו
ביפו וביום  26באוקטובר  ,1976הנהלת הבנק ,במכתבה מס 106/2280 .הודיעה לי שמקדמים אותי למורשה חתימה ,עם
זכות חתימה בשם סניפנו הראשי מתל-אביב .קידום זה שימח את כולנו ,משום שנוסף להערכה ,הרגשנו גם שינוי בתלוש
המשכורת.
אז ,בנק לאומי לישראל ,החזיק 49% ,ממניות בנק קופת-עם ובשנת  1977עקב החלטת הממשלה ,השרפה ,ועוד כמה
סיבות בעלי המניות ,מכרו  51%מהמניות ,לבנק לאומי לישראל ,שנהפך ככה לבעל בנק קופת עם ובהזדמנות זו הוסיפו לשמו
גם "לישראל" ,דהיינו השם החדש ,הפך ל "בנק קופת עם לישראל" .בגלל התנאים שבהם עבדנו ,מפוזרים בכמה רחובות,
בנק לאמי החליט לשפץ את הבניין ואת הסניף ,למקום מודרני ומתקדם ולהפוך את כל הסניפים של בנק קופת עם ,לסניפי בנק
לאומי.
עד סיום השיפוצים ,כל עובדי הסניף המרכזי של בנק קופת עם ,לשעבר ,למעט מורשי החתימה ,שובצו בסניף הקרוב של
בנק לאומי ,משדרות רוטשילד  ,18לשם הועברו כל החשבונות של לקוחותינו .העברת חשבונות ניירות ערך ,תוכננה על ידי
"המומחים" ממחלקת המיכון של בנק לאומי , ,לא התייעצו אתנו ,אצלנו ניהול החשבונות היה שונה וכך קרה להפתעת
הלקוחות ,שמצאו בחשבונותיהם החדשים ,בסניף החדש ,הפרשים עצומים ,לפלוס או למינוס .הלקוחות התחילו להתרוצץ,
הבהלה הייתה גדולה ,התחילו ללחוץ ,לבקש הסברים ואף אחד מעובדי הסניף החדש לא היו מסוגלים לפתור ולמצוא מאיפה
צצו ההפרשים.
בשבילי זו הייתה הרגשה נעימה ,כששמעתי שהלקוחות מחפשים אותי ,כדי לתת להם הסברים ולהוציא את חשבונם
מהפלונטר האיום .כשדרישות הלקוחות התגברו ונהפכו לצעקות יום יומיות ,יום אחד קיבלתי טלפון מבנק לאומי ,שמנהל
המנגנון של הבנק ,הזמין איתי לשיחה .הלכתי ,אצלו ,ואז אמר לי שקיבל המלצות טובות מהלקוחות של בנק קופת העם,
לשעבר ,שביקשו שיעבירו אותי לעבוד בסניף בנק לאמי איפה עברו לקוחות בנק קופת עם ,להתעסק בבירור מצב
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חשבונותיהם ,בניירות ערך והודיע לי בהזדמנות זו ,שבבנק לאומי החליטו לשבץ אותי בין מורשי החתימה שלהם .שמחתי
מכל מילה שאמר לי ,מאחר ולפני ,אף מורשה חתימה של בנק קופת עם,לא שובץ במקום אחר ,אבל אז הופיע מכשול ,מצד
ועד עובדי בנק לאומי ,שרצה לנצל את ההזדמנות והודיעה שהוא נותן את הסכמתו להעברתי לבנק לאמי ,כמורשה חתימה ,רק
בתנאי שמקדמים למורשה חתימה ,שנים מעובדי הבנק ,שעומדים תור .לבסוף ,תמורת העברתי התפשרו והסכימו לקדם פקיד
אחד למורשה חתימה ,במקום שנים כפי שדרשו בהתחלה.
כך ,ביום  1בספטמבר  1977הועברתי כמורשה חתימת ,בבנק לאומי לישראל ,לסניף רוטשילד ,שבו התחלתי עבודה
ענקית ,לגלות ולתקן את הטעיות אבל קודם כל הייתי צריך ללמוד את שיטת העבודה והטפסים של הבנק ,בד בבד עם עמידה
מול לחץ הלקוחות והעבודות השוטפות.
דבר ראשון ביטלתי והחזרה לקדמותם של כל הפעולות שביצעו עובדי בנק לאומי ,בחשבונות ניירות הערך בבנק קופת עם
ולקבוע את היתרות האמיתיות ואחר כך לפתוח ולעביר אותם לחשבונות החדשים .את העבודה הזאת סיימתי והתאמתי
לשביית רצונם של הלקוחות .בעבודה זו שנמשכה יותר משלושה חדשים ונעזרתי בשתי פקידות .אחר כך ,ליתר בטחון,
עבדתי עוד כחודשיים ובדקתי אם סך-הכול ניירות הערך הרשומות בבנק קופת העם ,מתאים עם סך-הכול ניירות הערך
שעברו לבנק לאומי .כל הבדיקות האלה עשיתי בנוכחותו של מורשה חתימה של בנק לאומי ,בשם שיין.
בסוף העבודה ,כתבנו דו"ח ,של כמה דפים ,בו רשמנו את המעקב אחר העבודה שביצעתי ,והמסקנות ושלחנו אותו להנהלת
הבנק ולאגף הביקורת הפנימית .באותו הדו"ח ,שהעתק ממנו יש לי גם היום ,שיין ,ציין במיוחד את "ההתמדה והעקשנות
שהוכחתי בעבודה ענקית זו ,ברצונן לברר כל חשבון וחשבון ,בפרוטרוט" והודה לי עבור המאמץ שהשקעתי ".
לאחר שסיימו את השיפוצים ,סגרו את סניף בשדרות רוטשילד וכולם עברו לסניף החדש ,המודרני ,היפה והגדול ,ברחוב אחד
העם ,שקיבל את השם ,סניף "אחוזת בית".
בסוף שנת  ,1978הייתי צריך להפסיק את העבודה ,לשלושה חדשים ,כולל חופשות מחלה ,בגלל שלושת הניתוחים
שעברתי ,בבית חולים "אסף הרופא" ,כמעט אחד אחרי השני .בפעם הראשונה נותחתי ,בשבר דו-צדדי ,לאחר שהרופא
המנתח שכניע אותי לבצע את הניתוח בד-בבד בשני הצדדים ,בהרדמה אחת ,במקום שני ניתוחים עם שתי הרדמות .עברתי
את הניתוח בשלום ,אבל סבלתי מהכאבים שגרמו לי החתכים בשני הצדדים וההחלמה הייתה יותר איטית.
לאחר כארבעים יום ,התאשפזתי שוב בבית חולים ,כדי לעבור ניתוח טחורים ומשום שחשבתי שניתוח זה היה יותר מסובך,
התכוננתי מבחינת נפשית ,אבל זה היה יותר קל ,בהרבה ,מניתוחי השבר.
ביום  28בדצמבר  1998עברתי ניתוח יותר רציני ,לב פתוח ,שלושה מעקפים;  ,Cabg X 3כשהתנהגותם של רבקה
ואפרים ,בזמן הניתוח ,האשפוז וההחלמה ,ביחד עם פיפי,החברה שלי לחיים ,הייתה יוצאת מהכלל .ברצוני לציין לטובה ,את
התנהגותה המסורה של כלתי ,רבקה ,שליפני הניתוח דאגה שינתח אותי אחד מהרופאים המנתחים הטובים בתחום זה ובזמן
הניתוח ואחריו ,יחד עם אפרים ופיפי הייתה כל הזמן בבית החולים והזניחה את עבודתה ,הבית וילדיה.
אחרי הניתוח ,בבית חולים ,דאגה שאקבל את כל הטיפול הדרוש וברגעים הקריטיים ביותר ,לאחר הניתוח ,כשהיו
מוכרחים לטפל בי במכות חשמליות ,רצה מרופא לרופא ,כדי לבוא כמה שיותר מהר ,לעזור לי וחזרה הביתה ,לבד בשעה 2-
 3לפנות בוקר ,מכיוון שאפרים נשאר ליד מיטתי יום ולילה ,כשבוע ימים .אותו דבר גם פיפי שהייתה לידי כל הזמן ,יום יום.
כשחזרתי הביתה ,רבקה ואפרים היו באים אלי כל יום וכשהייתי צריך ,אפרים רץ ויביא לי כל מיני אביזרים כמו ; מכשיר
שאיפה ,חגורה וגרביים אלסטיים וכ"ד .דאגו שלא אזניח את האמבטיות היום יומיות ,כשרבקה ביחד עם פיפי היו מורחים לי
את חתכי התפרים ,בחזה וברגל ,עם משחה תרופתית .פיפי עזרה לי מאוד ,בבית ,בתקופת ההחלמה והוציאה אותי לטייל בזמן
ההבראה.
ב  2בנובמבר  ,1980הנהלת הבנק לאומי קידמה אותי והעניקה לי את הזכות החתימה ,סוג א' ולפי הנהוג בבנק לאומי
במקרים כאלה ,עברתי לסניף אחר של הבנק ,בסניף פלורנטין ,עם אחריות יותר רחבה ,כמו מנהל מחלקות עובר ושב ,ניירות
ערך ,מטבע חוץ ,תכניות חסכון ומינהל.

חתונת אפרים עם רבקה
עסוקים עם עבודות יום יומיות ,לא הרגשנו שאנחנו שמזדקנים ,הילדים גדלים והזמן רץ וכך ביום אחד אפרים בא
הביתה ועם ניסיון להראות רגוע ואמר לבטי ,בין היתר ,בעקיפין וברומנית" ,אימא אני רוצה להיות נשואה" .מאחר והודעתו
באה לה בהפתעה ,בטי לא ידעה כיצד להגיב והמשיכה כמה רגעים בשקט .למרות שידענו שרבקה הייתה חברתו ,כדי להרוויח
זמן ולהתאושש מההודעה ,בטי אמרה לו שברומנית יש הבדל ,כשבחור רוצה להתחתן ,אמר שרוצה בהינשא ובחורה אומרת,
שרוצה להיות נשואה .אפרים בהתרגשותו ,בלבל את המלים ,ברומנית ,בין זכר ונקבה ,אבל בטי הבינה מיד על מה מדובר.
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את רבקה הכירנו ,די טוב ,מאחר ובזמן אחרון הייתה באה אלינו הביתה ,לעתים קרובות ובטי אהבה את התנהגותה המנומסת
והשקטה ובכל זאת ,שאלה עם מי ,מה ,מאו וכמובן שאפרים אמר שמדובר על רבקה .לאחר שאפרים סיפר לבטי על רצונו
ולאחר שהרגעים של ההפתעה עברו ,בטי שאלה אותו שאלה המתבקשת" ,ואיפה תגורו? ולזה ,אפרים ענה בפשטות" ,נשכור
דירה"  .כשהגעתי מהעבודה ,בין השעות  , 19-20בטי עדכנה אותי בקשר לכוונותיו של אפרים ,בודאי ששמחנו שהגענו
לזמן הזה והתחלנו לחשוב ,איך להתכונן ומה צריכים לעשות ובמיוחד בטי התלבטה כל הזמן בשאלה ,איך הם יסתדרו כזוג
נשואים טרי ,עם כלכלתם ,תשלום שכר דירה ויתר ההוצאות ובמיוחד ,כשיבוא גם ילד? בערך ,באותו הזמן ,קיבלתי את
הפיצויים מגרמניה ותכננו לקניות דירה ולעבור לגור בראשון לציון ,אבל עכשיו החלטתו של אפרים להתחתן ,גרמה לבטי
לשנות את תוכניתה .ואמרה לי " :במצבנו החדש ,במקום שאנחנו נעבור לגור בראשון ,יותר טוב שנקנה שם דירה עבור
אפרים" .בטי לא רצתה בשום אופן שאפרים יגור ברמת אליהו ולאחר שסיכמנו בינינו על הרעיון על קנית דירה בראשון
עבור אפרים ,החלטנו לשמור את הדבר בסוד ולא סיפרנו על זה ,לאף אחד.
עם הזמן ,כשראינו שהקשר בין אפרים ורבקה ,הוא רציני ,אמרנו לאפרים ,שהיינו רוצים להזמין את הוריה של רבקה,
כנהוג במקרים כאלה ,להכיר אותם ואולי גם הם רוצים להכיר אותנו ואז הזמנו אותם אלינו ,לארוחת צהרים .למרות שגרו
מולנו ,רק אז הכירנו זה את זה .הייתה פגישה נעימה ,ידידותית ,השאירו עלינו רושם טוב ,התרשמנו לטובה ונפרדנו כקרובים
ובהרגשה טובה.
בינתיים אני ובטי ,התחלנו ,בצנעה ובלי לגלות לאף אחד ,לבקר אצל מתווכים ,לקרוא עיתונים ולחפש דירה בראשון
לציון .לאחר זמן ממושך והתרוצצויות לא מעטות ,מצאנו דירה בת סלון ,שני חדרים ,מטבח ואמבטיה ,ברחוב אמזלג,
שהתאימה לנו ,מכל הבחינות .מאחר ורצינו לקנות את הדירה על שמו של אפרים ,אחרי שסידרנו הכול ,לא הייתה לנו ברירה
והיינו צריכים להכניס גם אותו לתמונה .אז בטי שאלה אותו שוב ,מה נשמע עם הדירה ,האם חיפשתם ,האם מצאתם ,או
ראיתם משהו? בתשובתו השלילית ,בטי שאלה :אז מה תעשו? מחפשים לשכור ,ברמת אליהו ,ענה לנו .בטי הביטה אלי ,אני
אליה ואחרי כמה שניות ,בטי אמרה לו ,בחיוך לחב ,איך שהיא ידעה לחייך כשהייתה מרוצה " :על תחפשו עוד ,קנינו לך
דירה בראשון לציון ומחר צריכים ללכת שתחתום על החוזה-קניה".
אפרים ,שלא ציפה להפתעה כזאת ,התרגש מאוד ,חיבק אותנו ושמח ומיד רץ ממול ,לספר גם לרבקה הבשורה הטובה.
קניית הדירה ,הייתה הקלה רצינית ,עבור שני צעירים ,שיוצאים לדרך ,לחיים חדשים ומשותפים .עכשיו ,כשפתרנו את
הבעיה העיקרית ,בעיית הדיור ,יכולנו להתפנות ,יותר רגועים ,יחד עם ההורים של רבקה ,ליתר הבעיות הקשורות לחתונה,
במו :בחירת האולם ,קביעת תאריך החתונה ,התפריט ,הדפסת ההזמנות ועוד .בחירת התזמורת השארנו בידיהם של אפרים
ורבקה ,שבחרו אותה לפי טעמם .דבר ראשון שהתחלנו לעשות ,היה הריצה מאולם חתונות אחד לאחר ,כדי לבחור את האולם
המקובל לכל הצדדים ,משום שדבר כזה עושים כמה חדשים לפני החתונה אז התחלנו לרוץ .למטרה זו ,התגייסנו כולנו ,בטי
ואני ,רבקה ואפרים ,לאה ואלי ,ההורים של רבקה וחרשנו ביחד את כל האולמות הידועים ,בתל-אביב ,הזמינו אותנו לראות
ולטעום מהתפריטים ומהמאכלים שהיו מגישים בחתונות שהתקיימו באותה תקופה .לאחר כל ההתרוצצויות האלה ובעזרת
השם ,בחרנו בהסכמת כולם ,את "אולמות גילטון" בדרך פתח תקווה ,בתל-אביב וקבענו את תאריך החתונה ,ליום 22
באוקטובר .1980
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לאחר בחירת האולם וקביעת התפריט ותאריך החתונה יכולנו כבר הדפיס את ההזמנות .לאחר השלב הזה ,שהיה הכי
החשוב ,התחיל השלב הבא ,כלומר ,בחירת הלבוש .עם בחירת השמלות של האמהות ושמלת הכלה של רבקה ,התעסקו
הנשים והייתה להן יד חופשית ,עם החליפה של אפרים היו לנו כמה בעיות ולא הלך לנו חלק .אפרים היה וכך גם כיום ,מקפיד
ובררני מאוד וכל מה שמצאנו ,לו מצא חן בעיניו ,אבל בסבלנות ובעזרת השם ,עד הסוף בחר את החליפה המתאימה לו.
מאחר וכפי שידוע ,בסוף הכול מסתדר ,בשעה טובה ,הגענו ליום החתונה ובשעות לפני הנסיעה לאולם ,בבית כולנו היינו
עסוקים ,בתור לאמבטיה ,אני ואפרים רצנו להתגלח ,אחר רצנו מחדר לחדר ,מתלבשים ובסוף ,אני ובטי מוכנים לצאת
לאולם ,ממתינים שאפרים יצאה מחדרו ,ללכת לקחת את רבקה להצטלם.
אני ,ברגע שראיתי אותו יוצא מחדרו ועוזב את הבית ,לא יכולתי להתאפק והתחלתי לבכות כמו ילד קטן ,במחשבה שכבר
לא יחזור לשון אצלנו בבית וחדרו ומיטתו יישארו ריקים .שחכתי שקיים חוק הטבע ,שאומר :שהגוזל )שבטי גידלה ותפחה
אותו באהבה כל כך גדולה( בבוא זמנו עוזב את הקן .בטי שבליבה הרגישה אותו הדבר ,הייתה יותר חזקה ממני ונסה להרגיע
אותי .תקופה מסוימת ,כל פעם שהייתי עובר ליד חדרו ורואה את מיטתו הריקה ,זלגו דמעות מעיני והרבה פעמים הייתי נמנע
מלהיכנס ,אבל עם הזמן מתרגלים ואתה מאושר שהגעת לזמן הזה ורואה את ילדך בונה את ביתו ,דבר שחולמים ומאחלים
לעצמם כל ההורים.
לאחר צאתו מהבית ,נסענו גם אנחנו לאולם ,שם פגשנו עם הוריה של רבקה ,לאה ואלי וביחד התחלנו לקבל את המוזמנים
שלנו ,שכולם ,כמעט שלוש מאות ,בואו לכבד אותנו .עד לבואם של הזוג הצעיר והתחלת טקס הקידושין עמד לרשותם ,מזנון
עם מאכלים שונים ומשקאות חריפים וקלים .החתונה התקיימה בשני אולמות ,צמודים אחד לשני .באחד ,החופה ,שבו סודרו
 7או  8שורות של כיסאות ,עם מעבר ביניהם מול בימת החופה .בסביבות השעה  19הגיעה המכונית עם הזוג הצעיר וכולנו
המתנו להם ,בחדר הקבלה של האולם ,לאחר שהצטלמנו ,כל אחד עם ההורים שלו וכולנו יחד ,נכנסנו לאולם החופה ,שם
המוזמנים כבר חיכו לנו ,על כיסאותיהם .לאולם נכנסנו ,רבקה ,בצד אחד עם לאה ,אימא שלה ובצד השני בטי ואחריהם
צעדנו ,אפרים ואני ,בצד אחד ואלי ,אבא של רבקה ,בצד השני .כולנו עברנו במעבר שבין הכיסאות ,לכיוון הבמה עם החופה
והמוזמנים קיבלו אותנו במחיאות כפיים .על הבמה ,מתחת לחופה ,הרב ישראל לאו חיכה לנו ,מוכן להתחיל את טכס
הקידושין .הטכס היה מרגש מאוד ,האווירה ,הטכס ,הכול ,היה סביב הזוג הצעיר והמחותנים .בסוף הטכס ,עברנו ,כולנו עם
האורחים לאולם הסמוך ,כולם התיישבו סביב לשולחנות המסודרים והמקושטים ואנחנו ,ההורים והזוג הצעיר ,התיישבנו ליד
שולחן המשפחה .מיד המלצרים התחילו לעבור בין השולחנות ,ולחלק את האוכל והשתייה ,שהיו לשביעות הרצון של
המוזמנים ואחר כך התחילו הריקודים ,שנמשכו עד סביבות השעה  ,23.30כשהמוזמנים התחילו לעזוב המקום ולאחר
שהתחשבנו עם הנהלת האולם והמלצרים ,נסענו מרוצים הביתה והילדים לבית שלהם ,שבינתיים ,עוד לפני החתונה ,הצליחו
לשפץ ולצייד בכל הדרוש .כל החתונה ,קבלת הפנים ,טקס הנישואין והשמחה נחרתו עמוק בזיכרוננו.
כפי שכתבתי ,בהתחלה היה לנו קשה בלי אפרים ,בבית היה שקט ,הוא היה חסר ,אבל עם הזמן התרגלנו ,במיוחד שהם היו
באים כמעט כל יום אלינו ולהורים של רבקה ,שגרו ממול ,או שאנחנו היינו נוסעים אליהם והכול נכנס לשגרה ושמחנו
משמחתם.
משום שאלוהים עזר לנו ,לראות את אפרים ,מסיים את שירות צבאי של ארבעה שנים ,עובד במקום טוב ,במפעלי "אל-
אופ" ,בתפקיד מכובד ,נשוי לרבקה ,שבע-רצון בביתו ועם ילד בדרך ,בלחצו והשפעתו של אפרים ,החלטנו לצאת לטיול
מאורגן ,בפעם הראשונה בחיינו ,לאירופה .לרעיון זה הצטרפו עוד שני זוגות ,החברים שלנו , ,בחרנו ,בהסכמה כללית ,טיול
מאורגן של  30יום באירופה ,של חברת הטיולים "אירופה טורס" .הטיול שבחרנו ,התחיל ברומא ,עבר דרך אוסטריה,
לשוויצריה ,גרמניה ,אנגליה ,צרפת ושוב לשוויצריה MONTE-CARLO ,וחזרה לרומא ,ומשם הביתה .איך שקורה
במקרים כאלה ,ההכנות לוקחות יותר זמן מהטיול עצמו ,במיוחד שהיה מדובר ב  30יום ,אז דאגנו לקחת אתנו ,בגדים עבור
כל מזג אוויר וכל היתר ככה שביום הנסיעה לא יחסר דבר.
הטיול היה מאומץ אך למרות הכול ,הטיול היה יוצא מן הכלל יפה ,מעניין ,במיוחד עבורנו ,שעשינו בפעם הראשונה טיול
מסוג זה ,שהשאיר לנו זיכרונות בלתי נשכחים .ראינו מקומות יפים שלא היינו מצליחים לראות בדרך אחרת ,חוץ מדרך טיול
מאורגן ,שבו היה לנו המזל שליווה אותנו מדריך מנוסה ,עם ידע והכרות טובים עם המקומות שביקרנו בהם ,וגם מארגן טוב
ונמרץ .ביקרנו איתו במקומות יפים ,מעניינים וחשובים ,נשארנו עם זיכרונות יפים שרובם הנצחתי בהרבה תמונות,
המסודרות באלבום ,שהוא חלק מהיומן הטיול והזיכרונות שלי.
בטי ,שביקשה שאציין ביומן הטיול שכתבתי ,פחות או יותר מפורט ,כי היינו רוצים חוזרים ברצון רב ובכיף ,להרבה
מקומות מאלה שביקרנו בהם ,אבל בלי הגבלת הזמן ,בנוחות ולטייל ברחובות בשקט ,להביט על האנשים והרגליהם וביניהן
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הערים כמו רומא ,פריז ,לונדון ונציה או לוצרן .לצערנו בטי לא הצליחה להגשים את רצונה ,מאחר ונלקחה מאתנו בטרם עת
ובאופן טרגי.
בדרך הביתה ,משדה התעופה ,עוד במכונית ,התחלנו לספר לילדים ,שבאו לקבל אותנו ,על הרשמים הזיכרונות החוויות
ועל המקומות שראינו וצילמנו .בבית אחרי מנוחה קצרה ,פתחנו את המזוודות ונתנו להם את המתנות שהבאנו להם ובמיוחד
שידענו שרבקה הייתה בהריון אז בטי בחרה לקנות עבור התינוק שעמד ליולד ,שלפחות לפי הצבע הכחול של הדברים
שקנתה לו ,היה אמור להיות נכד.
הרבה זמן אחרי שחזרנו ,עוד המשכנו לדבר על הטיול הנפלא הזה ,פיתחנו את התמונות ,סידרתי אותן באלבומים ומזמן לזמן
היינו ביטים בהם ונזכרים במקומות שביקרנו ואיפה היינו רוצים לבקר שוב .לאט ,הכול הכנס בשגרה ,נשארנו עם הסיפורים
והזיכרונות וגם אלא לעתים רחוקות ופינו את מקומם ,לדברים יום יומיים ,העבודה ,המשפחה ,הפגישות בסוף השבוע ,עם
החברים.
נשארו כחודשים עד לתאריך המשוער ,שרבקה הייתה צריכה ללדת וכולנו היינו טרודים באירוע הזה .בינתיים רבקה
ואפרים התחילו לסדר את חדרו של התינוק/ת והסבות לאה ,אימא של רבקה ובטי התחילו לדאוג לרהוט וליתר המוצרים
והציוד לתינוקות .אפרים צייר ,בהצלחה רבה ,באחד מהקירות החדר ,כמעט כל הדמויות מהסרטים המצוירים של ,Disney
כמו מיקי מאוס ,פינוקיו ,פלוטו ,דונלד-דאק ועוד.
הכל היה מוכן וביום  23בספטמבר  ,1983קיבלנו טלפון מאפרים והודיע לנו שהוא נמצא עם רבקה ,בבית חולים קפלן
מרחובות ,במחלקת יולדות .אני הייתי בעבודה ,כשבטי קיבלה את הטלפן ומיד היא הודיעה לי על זה ואמרה שהיא לא מחכה
לי ונוסעת לבית החולים .כשהגעתי ,היו שם כבר לאה ,אימא של רבקה ואחיה ,בני .אלי ,אבא של רבקה היה אז מאושפז
בבית חולים אסף הרופא ,לאחר התקף לב.
חיכינו כולם בחוץ ,בקוצר-רוח ונרגשים ,עד שבסוף אפרים ,שבזמן הלידה היה כל הזמן על יד רבקה ,יצא והודיע לנו
שרבקה ילדה ,בשעה טובה בן-זכר ,שהכול בסדר ורבקה והתינוק מרגישים טוב ,דבר ששמח אותנו ,בירכנו אותם ,במזל טוב
ובריאות ואחרי כשעתים ,עזבנו את בית החולים וחזרנו הביתה כסבים.
לאחר יומיים-שלוש ,רבקה הרגישה בטוב ושחררה מבית החולים ,אבל מכיוון שהצהבת לא נסוגה ,הרופאים החליטו
לטפל בו בקרני אולטרה-כחולים ,כנהוג מקרים כאלה והחזיקו אותו שבוע או עשרה ימים ,כל הזמן ,תחת קרני מנורות ,עם
משקפים שחורים ,כדי לא לפגוע בעיניו .הצהבת עברה ולאחר זמן קצר שיחררו את התינוק הביתה ,היפה כפי שכתבתי ,הכל
היה מוכן לקבלו וכדי שירגיש כמה שיותר טוב .באותו היום שחררו גם את אלי ,אבא של רבקה ,מבית החולים וככה
שהשמחה הייתה כפולה .מרגע זה ,כפי שקורה במקרים כאלה ,הכול בבית היה מתרחש סביב לתינוק ,שהיה בראש תשומת
הלב של הוריו ושלנו.
בקשר לשם ,בטי רצתה לתת לו את שמו של אבא שלה ,ליון-אריה ,אבל רבקה ואפרים יחליטו לשלב גם את שמו של אבא
שלי ,בויום-בנימין .לפי כך לקחו את אות א' מאריה ואות ב' מבנימין ויצא "אבי" דהיינו ,אריה-בנימין.

עם בטי ואבי בגיל  6חדשים
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במגביל התחלנו להתעניין מתי ואיפה לקיים את טכס הברית מילה והילדים בחרו את אולם "בית המהנדס" מרחוב
דיזנגוף ,בתל-אביב ,אותו אולם שבו התקיימה חגיגת בר המצווה של אפרים .הטכס התקיים באווירה נעימה ,השתתפו קרובי
משפחה ,משני הצדדים ,החברים והשכנים ולי היה הכבוד להיות הסנדק ,דבר שריגש אותי מאוד ,למרות שהייתי פעם במעמד
זה ,בשנת  ,1949בברית של חיים ,אז אוראל ומלבי רצו שאני ובטי נהיה הסנדקים ,אבל שם ,ברומניה לא היה נהוג להחזיק
את התינוק ,בזמן שהמוהל עשה את מלאכתו .הפעם החזקתי בידי את אבי ,בתפקיד שתמיד ראיתי אותו כמיועד לאנשים
מבוגרים ,שלא לכתוב ,זקנים.
אנחנו וההורים של רבקה ,בקרנו כל יום אצלם ואבי היה במרכז ההתעניינות ,בטי שהייתה סבתא בפעם הראשונה בחייה,
התגאה מאוד עם נכדה ובכל מקום ,בעבודה ובחברה ,סיפרה עליו .אבי היה עבורה אבי"שור ,איך שהיא הייתה קוראת לו.
כביטוי לאהבתה ,שבא מעומק ליבה ,היא הייתה פונה עליו באיזה שילוב של יידיש ועברית ואומרת" :אבי"שור ,שאין
אינגאלע של סבתא" כלאמור ,אבי'לה ילד יפה של סבתא.

בטי עם אבי בגיל שנה וחצי
כשאבי היה בגיל שנה ,אולי קצת יותר והתחיל להגיד כמה מילים ,היה קורה לי "באבא" במקום סבא מאוחר הייתי אוהב
לשמוע אותו ,קורא לי "סגוגו" במקום סבא זיגו . .הגורל האכזר רצה שבטי לא זכתה לשמועה מפיו המילה "סבתא" ונלקחה
מבינינו בגיל יחסית צעיר ,הייתה רק בת  61ז"ל .אבל על זה אכתוב יותר למטה.
אני מצטער מכל לבי ,שנכדי אבי היה קטן מדי ,כשהסבתות שלו עזבו אותנו ,זיכרונם לברכה הוא היה אז רק בגיל שנתיים
וחצי ולא זוכר אותן ובל עוד לא נולדה והם מכירים אותן רק מהתמונות .כמובן שכולנו,מצטערים ,אני והילדים שלנו ,רבקה
ואפרים ,שבטי ,וההורים של רבקה ,לאה ואלי ,לא זכו לרואת את נכדיהם ,גדלים ומתפתחים וילדיהם מתקדמים ומתבססים
בעבודתם ובחברה.
כשעלינו ארצה ,ב 19 -במרץ  ,1963אפרים היה בגיל  6והמצב הביטחוני בישראל ,לא היה שונה בהרבה ,משקורה
היום ,אז חשבתי ,עוד שהוא לא יצטרך לשרת בצה"ל ,ויהיה כבר שלום בינינו ובין הערבים .עברו מאז  40שנה ושלום עם
הערבים אין ,ההפך ,המצב החמיר ,הפיגועים של הערבים לבשו צורה אחרת ,הם מתבצעים על ידי מתאבדים ,שמתפוצצים
באוטובוסים ,בבתי קפה ובמסעדות ,שגורמים לנו הרבה אבדות ולזה באות כמובן תגובות הנמרצות של צה"ל.
השנים עוברות ,עם האירועים טובים ושמחים ושמחים פחות שקרו בארצנו הקטנה ומוקפת אויבים ואבי נכדי הגיע לגיל
המצוות .רבקה ואפרים ,וכמובן גם בל ,אחותו היקרה ,מאושרים ארגנו לו טכס בר מצווה ,ביום  17באוקטובר ,1996
באולמי " מנהטן" ברמת גן ,בהשתתפות כל קרובי משפחתנו ,כולל האחים וקרובי משפחה של רבקה מתורכיה ,שבאו במיוחד
לאירועה ,הידידים וחברים מעבודה .הבר מצווה התנהלה באווירה חגיגית.
בשבת ,ב  19באוקטובר  1996ו' בחשוון תשנ"ז התקיים טקס עליה לתורה בבית הכנסת "מעוז ציון" ברמת אליהו,
בהשתתפות המשפחות.
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לסיכום תקופה ברצוני לציין :בינתיים אפרים סיים את לימודיו בבית הספר היסודי ,סיים את לימודיו בבית ספר אורט ,סיים
גם ארבעת השנים ששירת בצה"ל ,התחתן עם רבקה ,יש להם שני ילדים מוצלחים ,שיהיו בריאים ואני חשבתי בדאגה בלב,
לאבי ,בנם ונכדי היקר ,שביום  24באפריל  ,2002התגייס לצבא ,קרבי בחיל הים ,לשלוש שנים ועד חמש שנים אחרי הצבע
והשלום עם הערבים רחוק ,יותר מאי פעם.
למרות שעברו מהר מאז כבר שנים לא התרגלתי למחשבה ,שאבי"לה הילד ,שלא מזמן ,הייתי משחק ולוקח אותו על כתפי,
התבגר ,שירת בצה"ל,בשירות קרבי שיהיה בריא ואלוהים ישמור עליו .ימשיך בלימודים.וסיים תואר ראשון בRadio, :
,TV/Film, Business at Texas Christian University

הייסורים של בטי
הייתי נשואי עם אשתי בטי 45 ,שנה ,תקופת של חיים-ביחד ,מאוחדים ,לטוב ולרע ,בזמנים קשים ,של רדיפת היהודים,
כשבטי הייתה לצדי ועזרה לי ביחד עם חמתי ,כפי שכתבתי בדפים הקודמים ובזמנים יותר טובים כשהיינו שמחים בחלקנו.
עבדנו יחד ,כל אחד בתחומו ,כדי להבטיח לנו חיים מכובדים והשתדלנו כל הזמן לחנך את אפרים בצורה הכי טובה ואני חושב
שהצלחנו בכיוון זה.
בכל השנים האלה בטי הייתה בבריאות טובה ואינני זוכר שהייתה חולה אי-פעם .אף פעם לא לקחה תרופות ,זריקות או
טיפולים למיניהם ולא התלוננה אפילו על כאבי ראש .ברומניה בחורף הכי קשה ,בכפור ,הייתה הולכת עם הראש גלוי
ולובשה בגרבי משי ,דקים .לא הייתה מצוננת ,מנוזלת או חולה בשפעת.
בטי הייתה כל הזמן אישה בריאה ,נמרצת ,שמחה ,תמיד עם מצב רוח טוב .אהבה לצחוק ,לבלות ובמיוחד לרקוד ,התאווה
שלה .כשאני "היפוכונדר" ,הייתי מתלונן על כאבי ראש ,גרון ,קיבה וכ"ד ,בטי הייתה זו שניסתה להרגיע אותי וכמו תמיד,
הייתה לידי.
ככה היה עד יום אחד ,בסוף שנת  ,1975כשבגלל דימום ,הלכה ,לאחר שהתייעצה עם פושה ,לרופאת נשים ,שבדקה
אותה ,ואמרה שיש לה ציסטה על השחלה השמאלית והמליצה ללכת לניתוח ,כדי להוציא אותה והדגישה שדבר כזה "לא
צריכים להזניח".
לבטי היה אופי טהור-סגור ,הייתה ביישנית ,במיוחד בעניינים אישיים ולא סיפרה לי אף פעם על הבעיה הגניקולוגית שלה.
אבל עכשיו כשהודיע לי על הסיפור הזה ,לא התבססנו רק על השערת הרופאה הזו והלכנו להתייעץ עם עוד רופא נשים,
שלצערנו היה באותה דעה והמליץ ,גם כן לא להזניח וללכת מיד לניתוח ולכרות הציסטה .במצב שכזה ולאחר שתי ההמלצות
הדומות ,עם הפניית הרופאה ,נסענו ואשפזתי את בטי בבית החולים השרון ,בפתח תקווה ,אחרי כמה ימים ניתחו אותה
בהצלחה ,בטי הרגישה טוב וחיכינו בקוצר רוח לתוצאות הבדיקות שלמחתנו היו שליליות ואחרי כשמונה ימים ,שיחררו אותה
הביתה.
בטי ,הייתה ,כפי שכתבתי ,בנויה היטב ,מלאת מרץ ,אישה פעילה ,התאושש מהר ,התחילה לעבוד והכול חזר לקדמותו
וכרגיל כמו תמיד ,הדאגה העיקרית שלה היה אפרים ,ששירת אז בצה"ל וככה עברו כארבע שנים ,של חיים רגילים ,כמעט
שחכנו מהניתוח הקודם ,עד חודש מאי  ,1979כששוב בגלל דימומים ,בטי הלכה לרופאה שלה ,שאחרי שבדקה אותה ,נתנה
לה לעשות עוד כמה בדיקות נוספות .כשקבלנו את התוצאות ,הלכנו שוב אצל הרופאה שאמרה לנו שבטי צריכה להתאשפז
מיד.
עם המלצה דחופה כזו ,אין לך הרבה על מה לחשוב ,עשינו מה שהרופאה אמרה וביום  21יוני  ,1979אשפזתי את בטי,
הפעם בבית חולים קפלן מרחובות ,שם עבדה הרופאה שלה ,ד"ר  .Stoleruכאן ,לאחר בדיקות נוספות ,קבעו את ההבחנה
של" :חשד ל  Rtציסטה על השחלה הימנית" והחליטו לנתח אותה .בניתוח ,שבטי עברה תחת הרדמה כללית ,מצאו על
השחלה הימנית ,ציסטה בגודל של  7-6ס"מ וליתר בטחון כרתו אותה יחד עם השחלה וכנהוג במקרים כאלה ,שלחו את
הממצאים לבדיקה לירושלים .הניתוח בעצמו ,עבר בצורה טובה ,בטי הרגישה טוב וכמובן אנחנו היינו מבקרים אצלה כל
יום .באחד מהימים ,כשבאתי לבית חולים ונכנסתי לחדרה ,בטי אמרה לי " :תלך מיד לחדר הרופאים מכיוון שהגיעה התשובה
של הבדיקה והיא לא תקינה"  .רצתי בקוצר רוח לחדר הרופאים ,מצאתי שם רופא ואחות ,לשאלתי ,אמרו לי ישר ,בלי רמזים
ועיקובים ,את הבשורה האיומה ,שקיבלו את תוצאות הבדיקה "והכיסתה הייתה מסוג סרטנית"!!!
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כששמעתי את הדברים ,האלה ,שבהם בישרו לי את הידיעה הגרועה והאיומה ביותר ,הרגשתי שהכול מתמוטט ,מחשיך
ומאבד את שיווי המשקל .הרופא והאחות תפסו והשכיבו אותי על המיטה שהייתה בחדר ,נתנו לי כדור הרגעה ,עודדו אותי
ואמרו לי "תשתדל להיות חזק ,כדי שיכול לעזור ולטפל באשתך".יצאתי מהחדר ,מבולבל ממה ששמעתי ,השתדלתי להחזיק
את עצמי כמה שיותר יציב ורגוע ,כדי שבטי לא תרגיש בהתרגשותי .כשנכנסתי לחדרה ,בטי עם טביעת-עיניה ,תפיסה
שהוכיחה את עצמה בהרבה הזדמנויות ,הביטה לי כל הזמן בעיני והבינה מיד שהבדיקה לא הייתה טובה .אבל הייתה חזקה,
כמו תמיד ובכל זאת שאלה אותי מה התוצאה ,אז אמרתי לה ,כביכול "רגוע" ,שהכול בסדר והבדיקה היא "בגבול
העליון"!!!.
בטי שהמשיכה להביט בעיני ,עם העיניים היפות שלה ,אמרה לי את המילים שעד היום מצלצלות לי באוזניים" :מדוע אתה
משקר לי? מה שאתה אומר זה לו האמת" והמשיכה להסתכל בעיני ,בניסיון לגלות אצלי איזה רגע של חולשה והמשכה
לשאול אותי" :עם הכול בסדר ,כפי שאתה אומר לי ,אז מדוע אתה כל כך חוור?" אינני זוכר מה עניתי לה ,אבל המצב היה
עצוב .נשארתי בבית חולים עד הערב ונסעתי הביתה מבולבל וכל הזמן צלצלו באוזני המילים של האחות " ,להיות חזק ,כדי
שתוכל לעזור ולטפל בטי " .לפני שעזבתי את בית החולים ,בטי דאגה להדריך אותי איך להתנהג כלפי אפרים ואמרה לי " על
תספר לפלורינאל )לאפרים בנינן( את תוצאת הבדיקה ".
לאחר ששחררו את בטי מבית החולים ,למחרת היום נסענו לבית חולים "הדסה" ,בתל-אביב ,למחלקת האונקולוגית ,שם
היא התחילה לקבל את הטיפול ,עם זריקות וכל שלושה חדשים ,היינו נוסעים לעשות לה בדיקות דם ואולטרה-סאונד.
מאז" ,החרב של דמוקלס" רחפה כל הזמן מעל ראשנו ,אבל בלי לשוחח בינינו על המחלה ,או להזכיר את שמה ,למרות
שהיינו הולכים ביחד לכל הטיפולים והבדיקות שבטי עברה .הטיפול-לטחון ,כפי שכינו אותו הרופאים ,נתן תוצאות טובות ,כל
הבדיקות היו שליליות ומלוות על ידי דברי עידוד ,מצד הרופאים שבדקו אותה ,שהיו אומרים לבטי ,כל הזמן ,שהכול בסדר
והיא בריאה לחלוטין .התוצאות השליליות ודברי עידוד מצד הרופאים ,נתנו לנו תקוות חדשות והחזירו לנו את הצבע בפנים.
על תוצאות הניתוח ,מבית חולים "קפלן" ,על הטיפולים בבית חולים "הדסה" ועל הבדיקות התקופתיות ,לא סיפרנו
לאפרים שום דבר ,מכיוון שבטי לא רצתה שיהיה מודאג וכמובן שלא סיפרנו לקרובים ,חברים או לשכנים ,לפי רצונה של
בטי .בתקופה זו שמרנו לעצמנו את כל הסיפור הטרגי הזה ,תקופה שבטי הוכיחה אומץ-לב בלתי רגיל ,במקרים כאלה ,הייתה
חזקה ולא נכנעה למחשבותיה השחורות והפקפוקים שליוו אותה כל הזמן .בכל מקום ובכל הנסיבות התנהגה בצורה טבעית
וחופשית ,כאילו הכול בסדר ,אבל כל הזמן ובכל מקום שמתי לב אצלה ,איזה השלמה עם מצבה ,דבר שדומה לקבלת מחלתה,
כדבר גורלי וזה הוא זה.
לאט ,לאט ,נכנסנו לשגרה ומכיוון שבטי הרגישה טוב ותוצאות הבדיקות התקופתיות היו טובות ,התחילה לעבוד ,כרגיל,
החיים התנהלו בצורה הרגילה ,אבל לשנינו נשארה הדאגה המתמדת בלבנו וגם עם התקווה שהקדוש ברוך הוא ,שעזר לנו עד
עכשיו ,יעזור לנו גם בהמשך.
הפגישות עם החברים בסוף השבוע המשיכו כרגיל ,היינו משוחחים על כל הנושאים ובין היתר ,גם על טיולים ,הצגות,
סרטים וכ"ד .ובטי כמו תמיד ,הייתה אומרת :אנחנו היינו ,אנחנו ראיינו ,אנחנו בילינו ,אנחנו עשינו וכ"ד .תמיד הייתי אומר
לה ,שצריכים להמשיך ללכת ,לצאת מהבית ,עכשיו כשאנחנו עוד בכושר ושיהיה לנו זמן להישאר בבית ,כשנהיה זקנים.
לצערנו בטי לא הצליחה להיות "זקנה" ונשארה בזיכרוננו צעירה ,צוחקת ,שמחה בחלקה ,עם מצב רוח טוב ,איך שהייתה
תמיד.
הרבה פעמים ,בערבים ,שהיינו יושבים ביחד על ספה וצופים בתוכניות הטלוויזיה ,לפעמים בטי הייתה נרדמת ,ראשה על
הכתף שלי ,אז הייתי מתבונן עליה באריכות ובראש שלי היו עוברים כל מיני מחשבות פסימיסטיות אבל גם אופטימיות,
בקשר למצב הבריאותי שלה והייתי בטוח שבטי ,עם מבנה החסון שלה ,עם כוח הרצון שלה ,תתגבר ותנצח את המחלה
האיומה הזו.

התחלת הסוף
כפי שכולנו יודעים ,החיים ממשיכים ,לטוב או לרע ועברו שש שנים מהניתוח אחרון ,תקופה שחווינו ביחד אירועים
חשובים במשפחותינו ,חלקם משמחים וחלקם עצובים ,שנחרתו עמוק בלבנו.
האירועים המשמחים היו:
שקנינו את דירתו של אפרים ,ברחוב המזלג ,בראשון לציון ,בשנת .1980
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חתונתו של אפרים עם רבקה ,ב  22באוקטובר .1980
ב  1במאי  1982קיבלתי את הקידום בבנק ,כשהעניקו לי את התואר ,מורשה חתימה סוג א'.
ב  11במרץ התחתנה סנדרה ,בתם של פלי והרמן.
ב  23בספטמבר  1983נולד לרבקה ואפרים ,בנם היקר ונכדנו האהוב ,אבי.
ב  16במרץ  ,1985חגגנו את בת-מצווה של מיכל ,בתם של פושה ופיקו.
אבל משפחותינו עברו גם אירועים מעצבים וקשים ,שהשאירו פצעים עמוקים ובלתי נשכחים ,ואלה הם :
בחודש דצמבר  1980נפטר אבא של ליא ,אשתי של יוסף ובדצמבר  1981נפטרה אימא שלה.
ב  12ביולי  1982נפטר יוסף ,בגיל  ,56אחיה של בטי ובעלה של ליא.
בחודש נובמבר  1984נפטרה לאה ,אימא של רבקה ,לאחר מחלה קשה.
זיכרונם לברכה .
מותה של לאה ,אימה של רבקה הייתה מכה רצינית עבורה ומשפחתה והשפיע באופן שלילי על הלך-רוחה של בטי ,שידעה
שמחלה האיומה זו ,מאיימת גם עליה ,אבל עברה את המשבר ,באומץ לב ראוי לשבח .מאחר וההורים של בטי ,אחיה יוסף,
אבא שלי ואחי יוז'ו ,קבורים בבית עלמין "גורדון" מראשון לציון ,היינו עלים לעתים קרובות ,לבית עלמין עם פרחים ,לנקות
את המצבות ולהדליק נרות נשמה .פעם כשהיינו שם ראיתי את בטי אוחזת בידיה את המצבה ,אימה מניחה את ראשה עליה
וביידיש ובבכי חנוק ,אמרה:בידיש " ממא ,פערגסמכנישט" ,כלומר " ,אימא על תשכחי אותי".
כפי שכתבתי ,עברו שש שנים מהניתוח האחרון ובהתחלת שנת  1985בטי התחילה לספר לנו ,שיש לה תחושה ,כאילו
שמשהו עומד לה בקיבה ,אבל לא נתנו חשיבות יתר לדבר הזה.
עם הזמן הרגשה זו התמדה ולאחר הפצרות רבות ,הלכה אצל רופאה המשפחה שלנו ,ד"ר .נכט ,שבלי בדיקה מעמיקה ,אמרה
לה שיתכן שמדובר בקלקול קיבה!! ורשם לה תרופה לשתייה ,בשם  ,Maaloxשכמובן לא עזר במאומה.
בחודש מרץ  ,1985חגגנו את בת מצווה של מיכל ,ביתם של פושה ופיקו ,השתתפנו ובטי הרגישה טוב ,היה לה מצב רוח
טוב ,רקדנו כל הזמן ואם אנחנו מביטים היום בתמונות שצילמנו אז ,השמינה קצת ,אף אחד לא תאר לעצמו ,שרק לאחר
שישה חודשים ,בטי כבר לא תהיה בינינו.
החיים התנהלו כרגיל ,המשכנו להיפגש ,כל ערבי שבת ומוצאי שבת ,עם החברים שלנו ,אבל עם הזמן בטי הייתה מרגישה
יותר רע והתקשתה לבלוע את האוכל .היינו פעם אצל חברים ולא הצליחה לאכול כלום ,בקושי אכלה כפית לפתן.
בפעם אחרונה היינו במסעדה שבה התקיים טכס הברית מילה ,של בן חברה שלה מהעבודה ולמרות שלא הצליחה לאכול
כלום והרגישה לא טוב ,הסכימה בכל זאת שנרקוד .זו הייתה הפעם האחרונה שרקדנו .על ריקוד שהייתה התאוותה תמיד ,לא
ותרה .היא אהבה ריקודי סלון ,אהבה לרקוד הרבה .אז הייתה מקסימה ,כשחזרנו מרחבת הריקודים ואחד מהמוזמנים ,עצר
אותה ואמרה לה ,שהיא רוקדת יפה מאוד .דבר ששימח אותה עד מאוד ,שחכה מכל הצרות שלה וסיפרה לי את זה צוחקת,
מזמן לא ראיתי אותה ככה .הייתה מאוד שבעת רצונה ומוקסמת מהמחמאה שקיבלה.
בזמן אחרון הבריאות שלה הידרדרה ,לא הצליחה לאכול דבר ,לא הייתה מסוגלת לבלוע וגם המעט שהייתה כבר בולעת,
הייתה מקיאה .עכשיו ,כשאני כותב את השורות אלה ,אני רואה מול עיני את התמונה שבטי קמה מהשולחן ,עם ידיה על אזור
הקיבה ורצה לשירותים לקיא.
דבר זה הדאיג אותנו מאוד ולמרות שבטי לא הסכימה ואמרה לנו שזה יעבור לה ,בכל זאת רבקה טלפנה לרופא הלוי
אריאל ,היום הוא פרופסור ,אז היה רופא במחלקת הכירורגית ,בבית חולים "אסף הרופא" והסבירה לו על במה מדובר
והתופעות .אז הוא אמר לה ,להביא אותה מיד ,ישר למחלקת הכירורגית .זה קרה ביום  17במאי  1985שנסענו יחד לבית
חולים ,ישר למחלקה ,של ד"ר .הלוי לאחר הבדיקה התאשפזה מיד ,בלי לעבור את כל התהליך ,דרך חדר המיון .בזה
התחילה התקופה הכי קשה וטרגית ,מכל ה  45שנה של חיינו המשותפים ,תקופה מלאת תקוות ,התרגשויות ,שנגמרה באכזבה
גדולה וכואבת .תקופה שנשארה חרותה עמוק בזיכרוני ובזיכרון ילדנו ,רבקה ואפרים וכל היתר בני משפחותינו שהיו על
ידנו ,כמו :פושה ,פיקו ,הרמן ופלי ,ליא ואבי ,אלי ,אבא של רבקה ושלמה בן דודה ,שבאו לבית חולים ,כמעט כל יום .אני
מודה בדרך זו ,מעומק לבי לכולם ומצטער מאוד שחלק מהם ,כבר לא נמצאים היום בינינו ,זיכרונם לברכה.
מיד אחרי האשפוז ,חיברו לה עירוי עם חומר מזין וצינור ניקוז דרך האף ,לנקות הקיבה ,במצב זה ,שכבה במיטה כעשרה
ימים ,זמן שלא אכלה כלום ועברה כל מיני בדיקות ,צילומים ,גסטרו סקופים ,אולטרה-סאונד ,בדיקות שהיינו תולים בהם
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הרבה תקוות ,אבל אחרי כל בדיקה היינו יותר מיואשים .כלפי בטי ,היינו מפגינים אופטימיות והייתה שמחה כשרבקה ואפרים
היו מבאים לה לפעמים גם את הנכדה ,האהוב עד מאוד ,את אבי"שור ,שהיה קורא לה דרך החלון "תפתא".
לפי הבדיקות האלה ,הרופאים ידעו מה מצבה ,ידעו שמדובר בגידול בקיבה ולצערנו גם אנחנו ידענו וחשבנו כל הזמן
לאפשרות האיומה זו ,אבל לא דיברנו על זה ולמרות הכול ,לא אבדנו התקווה ,קיווינו שאולי ,בכל זאת זו טעות ,בשום פנים
ואופן לא רצינו לאמין בקיומה של המחלה .אני ובטי ,ידענו על קיומה ,עוד משנת  ,1979כשהיינו הולכים יחד למחלקת
האונקולוגית ,בבית חולים "הדסה" ,אבל כפי שכתבתי כבר ,אף פעם לא דיברנו על מחלתה ולא הזכרנו את שמה ,מכיוון
שבביקור אחרון בבית חולים "קפלן" ,בחודש אפריל  ,1985אמרו לה לשמחתנו ,שהיא לחלוטין בריאה ,שכל הבדיקות הן
שליליות.
עכשיו המחלה הופיעה בקיבה ולפי דעתי ,הרופאים התלבטו ,עם לנתח אותה או לא ,עם יש סיכוים להצליח או לא ועם
כדאי לנתח אותה לעומת התוצאות??? חשבתי אז שהרופאים מתלבטים בין דברים מנוגדים ובסוף נפלה ההחלטה ולפי דבריו
של ד"ר .הלווי ,שאמר לנו" :כדאי לנסות לעשות משהו ,כדי שתוכל לאכול" .מהמשפט זה לא נבא דברים טובים ,אבל אנחנו,
ברצוננו להצליח ולעשות הכול כדי להציל את בטי ,קשרנו תקוותינו בניתוח זה וקווינו שבטי תעבור גם את זה בשלום.
תאריך הניתוח נקבע ליום  28במאי  1985ובאותו היום יצאתי מוקדם מהבית ונסעתי לבית העלמין "גורדון" ,הלכתי
לכל קבר של יקירנו ,קרובי משפחה ,הקבורים שם ,הדלקתי נרות נשמה ,אמרתי קדיש וביקשתי מכולם ,להתפלל לקדוש
ברוך הוא ,שהניתוח יצליח ובטי תבריא .מאחר והתעכבתי בבית הקברות ופחדתי שלא אגיע בזמן לבית החולים ,לפני שייקחו
את בטי לחדר הניתוח ,הלכתי לשער של הבסיס הצבאי "צריפין" ,שליד בית החולים אסף הרופא ,לא רחוק משער בית
הקברות ,וביקשתי ,עם דמעות בעיניי ,את החיילת שהייתה בשער ,לאפשר לי לעבור ,לאחר שהסברתי במה מדובר ,החיילת
הסכימה ,גילתה הבנה ובניגוד להוראות נתנה לי לעבור דרך חצר הבסיס ,לקצר את הדרך ולהגיע בזמן לבית החולים.
הניתוח נמשך כארבע או חמש שעות ,בזמן שכל האלה שציינתי אותם למעלה ,היו נוכחים בחדר שליד חדר הניתוח
והמתינו נרגשים לתוצאת הניתוח ,עד שבסוף יצאה ד"ר .הלווי מחדר הניתוח ובא אלינו ואמר שהניתוח התנהל בסדר והוסיף
ש"הוא באופן אישי ,עשה הכול שהיה אפשר לעשות ,כדי שבטי תוכל לאכול" .אני ברגע של הקלה ותקווה ,נישקתי לו את
היד ,אבל המילים שלו "שעשה הכול שהיה אפשר לעשות" לא צלצלו לי טוב באוזניים ,נתנו לי צל של ספקנות והשאירו לי
אותו סימן שאלה ,שהדאיג אותי כל הזמן.
אחרי הניתוח ,בטי נשארה עוד יום ,בחדר התאוששות ואחר כך העבירו אותה לחדר במחלקה ,לאחר כשבוע או עשרה
ימים ,שחררו אותה הביתה .ד"ר הלווי ,המליץ שניסע לבית הבראה ,לשבוע-עשרה ימים ,אבל בטי ,שידעה את כושרה ,אמרה
לו שבמצבה ,היא לא תוכל לנסוע.
לפני שנסענו הביתה ,בשיחה עם הרופא ,שאלתי אותו כמה דברים הקשורים לניתוח ועל סיכוייה להבריא והוא נתן לי
תשובות לא ברורות ומסובבות ,אך הוסיף "שגם הכבד לא כל כך בסדר" .אז שאלתי אותו ,מתוך סקרנות ,עם בזמן הניתוח,
ראה איזה קשר עם הניתוח הקודם ,שעברה ביום  21ביוני  ,1979בבית חולים "קפלן" ובתשובתו אמר לי שלא ראה שום
קשר והמקום היה נקי לחלוטין ,בלי שום זכר לניתוח הקודם ,דבר שנתן לי תקווה קטנה וחלשה.
אני לא ידעתי שד"ר .הלווי שוחח בנפרד ,עם אפרים ורבקה וסיפר להם בפרוטרוט ,ישירות ,נוקשה ובוטה ,בלי מעצורים
וברור מאוד ,על מצבה של בטי .הוא היה לצערנו ,מאוד מדויק בערכותיו ואמר להם ישירות ש" :הכול יסתיים בערך אחרי
שלושה חודשים" .עכשיו תתארו לעצמכם איך נשארו הילדים כשקיבלו מפיו את גזר-הדין האיום הזה ובאיזה מצב היו כל
הזמן כשידעו שבכל יום שעובר ,בטי מתקרבת לקצה ובכל זאת היו צריכים להתאפק ולהתנהג רגיל.מבית חולים ,נסענו
הביתה והתחלנו להתארגן וליצירת תנאים טובים להבראתה ,בתקווה ,שתהיה מהירה ושלמה
 .מיום הניתוח 28 ,במאי  ,1985לקחתי מהעבודה ,חופשה בלתי מוגבלת ,כדי שאוכל להיות ליד בטי כל הזמן ,לטפל ולעזור
לה בתקופה הקשה הזו .בטי הייתה מסתובבת בבית ,משוחחת עם השכן שלנו אהרון ז"ל שהיה נכנס כל יום אצלנו ובערב
הייתי יוצא איתה החוצה שתטייל קצת ,למרות שהיא לא רצתה ובקושי הייתי משכנע אותה לצאת מהבית ואז ,כשבכל זאת
הייתה יוצאת ,היינו מטיילים במדרכה שממול ,בטי לא רצתה לטייל במדרכה שלנו ,לא שאלתי אותה מדוע ,אבל הבנתי שלא
רצתה שהשכנים ,או המכירים ,יראו אותה ,איך היא ניראה.
הילדים ,רבקה ,אפרים עם אבי היו באים לבקר מדי יום ,אחרי הצהרים ,כשהיו חוזרים מהעבודה ,נשארים אצלנו עד
הערב והיו מרוצים כשהייתי אומר להם שבטי הצליחה לאכול משהו ,מכיוון שהדאגה העיקרית שלנו ,הייתה אם בטי אוכלת
ואז אני הייתי יוצאה עם אבי ,שישחק בגן הסמוך לביתנו.
התרופות "לעידוד" שרשמו לה הרופאים ,לא עזרו לה במאומה ,אבל גרמו לה לפריחה בכל גופה ואז הלכתי איתה
לרופאת עור ,שנתנה לה משחה שבה הייתי צריך למרוח את גופה ,אחרי האמבטיה היום יומית והמליצה לא להיחשף לקרני
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השמש .בנוסף ולמרות הכל ,רבקה הזמינה תור אצל רופא אונקולוג ,מבית חולים איכילוב ,שלאחר ועיון טופס שחרור מבית
חולים ,עם תוצאות הניתוח ,הפנה אותה לביצוע בדיקת  ,C.Tבכל הגוף" ,למדיקל סנטר" בהרצליה ואמר לרבקה ואפרים,
שיתכן שבטי תצטרך לקבל טיפול כימו-טרפותיי ובגלל הטיפול ,יתכן שהשערות ינשרו לה ,דבר שאפרים סיפר לי בחצי פה,
משום שלא ידע איך אני אגיב לבשורה הזאת.
נסעתי איתה להרצליה ודאגתי כל הזמן שלא להיחשף לשמש ולאחר שביצעו לה את הבדיקה ,הילדים הלכו עם התוצאות
לד"ר .אונקולוג ,שחוץ מכמה כדורים ,כבר לא המליץ את הטיפול הכימי-טרפותיי .מאחר ולא ראיתי אצל בטי שום הטבה ,כל
פעם שהילדים היו באים אלינו ,הייתי דורש מהם ,שנלך איתה לעוד מומחה ,לעוד רופא ,למרות שהם עשו בתקופה זו ,הכול
מה שאדם יכול לעשות ,מכל הבחינות ,אבל אני רציתי לראות תוצאות מעודדות שהתעכבו לבוא ,ההפך ,מצבה של בטי ,נהיה
יותר רע מיום ליום.
כפי שכתבתי ,בקושי הייתי יכול לשכנע את בטי לצאת מהבית ,לטייל קצת אפילו בערבים ולאחרונה כבר לא רצתה לצאת,
בכלל .הייתי רואה שאין לה כבר כוח ,אבל הייתי מוציא אותה בהכרח ,מפחד שלא תוכל כבר ללכת .לא יכולתי להשלים עם
המחשבה הזאת בשום אופן ,קיוויתי כל הזמן שתתאושש ,שתחזור לעצמה ,אבל הייתי רואה שהיא נחלשת מיום ליום .ערב
אחד כשחזרנו מטיול כזה ,כבר לא הצליחה לעלות על המדרגות ומרוב חולשתה נפלה .באתה הזמן השכנה שלנו בקומה ירדה
ואז בטי ,שישבה במדרגה ואני הייתי עוזר לה לקום ,אמרה לה" :מה את אומרת ,אנה ,אני שהייתי עולה במדרגות בריצה,
עכשיו איננה יכולה לעלות אפילו מדרגה אחת".
מיום ליום הייתי רואה איך מצבה מחמירה ,איך כוחותיה עוזבים אותה ונעשתה יותר ויותר חלשה ,וככה התחיל השלב הכי
קשה ועצוב של המחלה ,שהכניעה אותה ,תקופה שלא אשכח כל החיים.

אחת מהתמונות אחרונות של בטי
המחלה יתחילה להתפשט לעברים נוספים ובין היתר הגיעה גם למיתרי הקול ,שביחד עם פטרייה בגרון ,שנגרמו על ידי
התרופות ,היו לה קשיי דיבור .כדי שתקבל טיפול מתאים היינו צריכים לדעת סוג הפטרייה ,אז פיקו נסעה לבית חולים תל-
השומר עם מבחנה עם ממרח מעל לשונה ,לבדיקה ,אבל התרופה שקיבלה לא עזרה לה ,בגלל התפשטות המחלה ולאחרונה
הפסיקה כלל לדבר ,הייתה מוציאה קולות שכמעט שלא היינו מבינים מה היא רוצה לאומר.
בהתחלת חודש אוגוסט  ,1985היינו על המרפסת ,בטי יושבה כרגיל ,על הכסא-נוח ורבקה ואפרים עם אבי באו אלינו ואז
אפרים הביא איתו גם מצלמה ,הוא ידע מדוע והצטלמנו ביחד .זאת הייתה התמונה האחרונה שלה ,שבה רואים על פניה,
באופן ברור מאוד ,את הסבל שלה ,את המחלה האיומה ,שהשאירה את טבעותיה.
ערב אחד ,כשהילדים הלכו הביתה ,ירדתי ללוות אותם כרגיל ,בדרך ,ברחוב נשארתי קצת לדבר אתם על מה אפשר עוד
לעשות עבור בטי ,כשלפתע שמענו מהמרפסת ,שם השארנו את בטי ,צריחה ,בקול מוזר ולא ברור ורצנו מהר בחזרה הביתה,
מאחר ולא ידענו מה קרה .כשבטי ראתה שהשארתי אותה לבד ,ניסתה לקרוא לי ומכיוון שלא הצליחה ,הוציאה את הקולות
המשונית שהפחידו אותנו.

67

עם הזמן המחלה התפשטה על כל גופתה הנחלש ,הופיעו ממקום למקום ,נקודות כחולות ,גם הכליות שלה נפגעו והשתן
היה כבר בצבע חום .בטי כבר לא הגיבה ,השלימה עם גורלה ,ידעה ממה שהיא סובלת ,גם אנחנו ידענו ,אבל לא רצינו
להשלים עם זה ,לא רצינו לאמין וקווינו לאיזה נס מהשמים.
להתרחץ לבד ,לא הייתה מסוגלת ואז כשהייתי צריך לרחוץ אותה ,הייתה לי בעיה ,משום שלבטי לא היה את הכוח להיכנס
באמבטיה ,בקושי הייתי יכול להרים לה רגל אחת ולהכניס אותה ,אחר כך בטי ,נתמכה בי ואני הייתי מרים לה את הרגל
השנייה ומכניס אותה לאמבטיה ובאותו הזמן הייתי דואג שלא תחליק ותיפול .לשבת היה לה דבר בלתי אפשרי ,מאחר ולא
יכולתי ,אחר כך ,להרים אותה ולקום לבד ,לא בא בחשבון משום שלא היה לה כוח ,לפיכך הייתי צריך לרחוץ אותה בעמידה.
הייתי עושה מאמצים גדולים כדי שלא הפרוץ בבכי ,מאחר ופחדתי שבטי תראה אותי כשהייתי רוחץ אתה ,מאחר והייתה
מסתכלת כל הזמן בעיני ,כאילו הייתה מרגישה מה מתרחש בלבי.
בטי כבר לא יכולה לעזור לעצמה ,לא ללכת ,לא להתלבש ולא לקום מהמיטה .בבוקר הייתי מיישב אותה על המיטה,
מלביש לה את החלוק ונעלי בית ,מעמיד אותה על רגליה ,מעביר את ידה מעל צווארי וכמעט בגרירה ,הייתי לוקח אותה עד
למרפסת ומשיב אותה בכסא-נוח ,שם הייתה יושבת כל היום .בערב הייתי מחזיר אותה ,באותה הצורה ,למיטה .יום אחד,
כשעזרתי לה לצאת למרפסת ,בטי נפלה ולא יכולתי להרים ,אז התחלנו שנינו לבכות ורק לאחר כמה ניסיונות ,בקושי
הצלחתי לסחוב אותה עד לכסא-הנוח .על האומץ ליבה ,הבלתי רגיל ,כבר כתבני ,אבל עכשיו היה לה רגע של ייאוש כללי,
ידעה שהכל אבוד ואז התפרצה בבכי.
בכל השנים האלה ,של ספקנות ,חוסר ביטחון ,עם האיום הקבוע שריחף מעל ראשה ובמיוחד בחדשים האחרונים ,בטי לא
התלוננה ולא בכתה אף פעם .קיבלה הכול כדבר גורלי והטרידה שלה הייתה שלא ידעו ממה היא סובלת ,ממחלתה ,כדי שלא
תגרום צרות למשפחתה ובמיוחד לילדנו .אני צריך להודות שאני לא הייתי מגלה אומץ לב כזה .העובדה שלא דיברה אף פעם
על מחלתה ולא התלוננה על גורלה ,למרות שידעה בוודאות ממה היא סובלת ,החזיקה גם אותי בתקווה.
לאחרונה ,בגלל חולשתה ,בטי כבר לא יכולה להסתובב במיטה מצד אחד לשני ,איך שהייתי משכיב אותה בערב ,ככה
הייתה נשארת כל הלילה .כדי להזיז אותה ,הייתי צריך לקום בעמידה במיטה ולסובב אותה לצד לשני ובנוסף ,הייתי בודק את
גופה כל הזמן ,מפחד שלא יהיו לה פצעי לחץ ואיפה שנראה לי איזה סימן ,הייתי מורח לה את המקום ,עם משחה.
במצב מעורער כזה היגעה בטי ,הידועה לכולם ,כאישה נמרצת ,מלאת חיים ועכשיו לא הייתה מסגלת לזוז ,אפילו להזיז את
ידיה .היא שכל חייה היו מלאים שימחה ,עם מצב רוח טוב ,שעוזרת לאחרים וטובת לב ,עכשיו הייתה ברפיון שכזה שלא
הייתה מסוגלת לזוז .לא יאומן מה עושה המחלה האכזרית הזו,לבן אדם ובטי נפלה קורבן ,לה.

בטי עוזבת אותנו
ילדנו ,רבקה ואפרים ,כשראו שנבואותיו של ד"ר .הלווי מתאמתים ,מצבה של בטי מתדרדר מיום ליום ומתקרב היום שבו
בטי תעזוב אותנו לנצח ,התחילו בסודיות ,להתעניין לקניית מקום קבורה ,אבל התלבטו עם לקנות גם עבורי מקום צמוד.אבל
לי לא סיפרו דבר על כוונתם ,מאחר ולא ידעו מה תהיה תגובתי ובצד שני היו בלחץ ,מכיוון ששמעו שבבית העלמין
"גורדון" לא נשארו הרבה מקומות והם רצו שקיברה של בטי ,תהיה קרוב לקבר של לאה ,אימה של רבקה ז"ל ,שנפטרה ,כפי
שכתבתי ,ב  19נובמבר  .1874כ"א בכסלו תשמ"ד לבסוף החליטו לקנות שני מקומות צמודים ,קרובים למקומות קבורה של
הוריה של רבקה ועשו בדיוק מה שאני הייתי עשה ואפרים הציע לי אחרי הלוויה ,להשתתף בהוצאות .אמרתי תודה יפה
שחשבתה על זה אבל אין צורך.
ביום  27באוגוסט  ,1985מצבה של בטי נעשה חמור מאוד ,לקחנו אותה לספה בסלון ,היא שכבה שרועה ,בלי לזוז ,בלי
לדבר ,נושמת בכבדות ,אבל ביודעין על כל מה שמתרחש סביבתה ,היינו לידה כולם ,אני ,הילדים ,פושה ,פיקו והרמן .במצב
כזה ,רבקה צלצלה ,לד"ר .הלווי הסבירה לו את מצבה והוא אמר להביא אותה מיד לבית חולים.
הסברנו לבטי "שלטובתה" צריכים לקחת אותה לבית חולים ואז התפרצה בבכי ,בכינו גם אנחנו והתחלנו להלביש אותה
עם חלוק ונעלי הבית שלה ,השבנו אותה בכיסא וככה הורדנו אותה במדרגות ,עד למכונית ,הושבנו אותה על ידי אפרים
ונסענו כולנו לבית חולים "אסף הרופא".
בדרך ,אני ישבתי במושב האחורי ,שמעתי איך שאפרים דיבר אליה כל הזמן ,הראה לה כל מיני דברים במכונית ,בכוונה
ברורה להוציא אותה ממחשבותיה ובין היתר ,שמעתי איך הוא סיפר לה ,שנרשם להשלמת הלימודים ,התחייבות שלקח
לעצמו ,לפי אימו ,ברגעים הכי קשים ועצובים בחייה ,התחיבות שקיים מעל המעבר.
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בחדר המיון ,הרופא שקיבל אותה ,היה כבר מעודכן על מצבה ואשפז אותה בחדר נפרד ,בביתן מספר  .18שם קיבל אותה
רופא שבדק לה את לחץ הדם והדופק וחיבר אותה למוניטור כדי שתהייה בהשגחה מתמדת .אנחנו נשארנו איתה בחדר
ואחרינו הגיעו גם הרמן ,פיקו ופושה ואלי ,אבא של רבקה ,עם שלמה ,בן דודתה.
חוץ מחיבורה למוניטור ,בטי לא קיבלה שום טיפול נוסף ,אבל הרופא היה נכנס לחדרה ,מזמן לזמן ,הביט במוניטור ובדק
לה את הדופק ולחץ הדם .בטי הייתה כל הזמן בהכרה מלאה אבל לא הייתה מסוגלת לזוז ולדבר.
אני ואפרים היינו כל הזמן ליד מיטתה ,מביטים אליה כל הזמן ובשלב מסוים ,ראינו שבטי עושה מאמצים גדולים וחוזרים,
להרים את ידה הימנית ללא הצלחה ,לא היה לה את הכוח אפילו לעשות תנועה קטנה .אז אמרתי אפרים" :אימא רוצה משהו,
אבל אינני יודע מה" .יותר מאוחר ,בדיעבד ,הבנתי שבטי המסכנה ,כשהרגישה שקיצה קרב ,עשתה מאמצים כבירים להרים
את ידה ,כדי לעשות לנו איזה סימן פרידה ,אבל עם כל מאמציה ,לא הצליחה להיפרד מאתנו איך שהיא רצתה ,כוחותיה עזבו
אותה לגמרה .מיד לאחר מאמציה החוזרים והלא מוצלחים להיפרד מאתנו ולסמן לנו שהיא עוזבת ,בטי סגרה את עיניה היפות
ונרדמה בזרועותיי לנצח.נצחים.
המוניטור) ,שרק עכשיו הבנתי מדוע הרופא היה מסתכל אליו מזמן לזמן (,כבר לא הראה את פעימות ליבה ,הלב הטוב
שלה הפסיק לדפוק ובמוניטור ,הקו הישר והרציף ,אותת לנו שבטי כבר איננה בניינו ,עזבה אותנו לתמיד לפני הזמן והשאירה
בלבנו ובחיינו ,כאב רב וצער עמוק ,ללא-ניחומים .בטי נפטרה ביום  27באוגוסט  ,1985י"א באלול תשמ"ה ,בדיוק שלושה
חודשים מאז שעברה את הניתוח ,כפי שחזה ד"ר הלווי המנתח .מאחר ולא רציתי לצאת מחדרה בטענה שבטי היא עוד חמה,
הוציאו אותנו מחדרה ואז הלכנו בחצר שליד הביתן ,שם חיכו פיקו והרמן והודענו להם הבשורה המרה.
ב 31 -באוגוסט  ,1985הייתי צריך לצאת לגמלאות ,בטי נפטרה שלושה ימים לפני זה ולא הצליחה לראות אותי כפנסיונר.
הרבה פעמים ישבנו ,שוחחנו ועשינו ביחד כל מיני תכניות ,איך לארגן לנו את חיינו כפנסיונרים ולצערי שום דבר מהתוכניות
האלה לא התגשם .בטי נלקחה מאתנו ,רק בגיל קרוב ל ,62 -לאחר חיינו המשותפים ,שנמשכו  45שנה ,אבדתי את שותפתי
הנאמנה לחיים ,שהייתה לידי כל הזמן ,כפי שכתבתי ,לטוב ולרע.
אפרים איבד אימא מסורה עד להקרבה עצמית ,הוא היה רוב דאגותיה והוא אהב וכיבד אותה ,הייתה ביניהם אהבה הדדית
רבה .רבקה איבדה חותנת טובה ,אימא-חברה אמיתית ,מאחר ובטי אהבה אותה בהעריכה אותה.
גם ילדינו הוכיחו לי שהם שלא ישכחו אותה אף פעם ,מאחר שהם מכבדים את כל ימי הזיכרון שלה ,ועולים לקברה לפני
כל אירוע משפחתי ,כמו שגם לקברים של ההורים של רבקה ולפני כל נסיעותיו של אפרים לחופשות או בענייני עבודתו
לחו"ל.
דבר מעניין שרצתי לציין אותו ,ששמתי לב שאפרים ,כל פעם שעולה לקברה של בטי ,היה אומר לי "הייתי אצל אימא"
ואף פעם אמר :הייתי בבית הקברות .גם עבור יתר בני המשפחה ,אחיה ,הגיסות ,האחיינים ,שבטי החזיקה את המשפחה
מאוחדת ,פטירתה השארה כאב עמוק בלבם .כאן ברציני להדגיש במיוחד ,את האסון הגדול ,שעבר פיקו ,בזמן יחסית קצר,
כשקיבל מכה משולשת ,שבה איבד את שלושת האחים שלו :את יוסף ,ביום  12ביולי  ,1982את בטי ,ביום  27באוגוסט
 1985ואת הרמן ,ביום  12ביוני  .1986בשביל משפחה מאוחדת ,כמו שהייתה המשפחה של בטי ,לא יכול להיות אסון יותר
גדול וכאב כמו האבדות האלה .שאלוהים ייתן לו כוח ובריאות טובה.
מאות התמונות שצילמתי במשך השנים ,השומרות ומסודרות במספר אלבומים ,שהם חלק בלתי נפרד מזיכרונותיי משום
שהם מנציחים הרבה רגעים חשובים מחיינו המשותפים ואני מקווה מאוד שילדנו ונכדינו ,ישמרו אותם ,כירושה קדושה ,איך
שגם אני שמרתי אותם.
כמו כן ,שמרתי לזכרה של בטי ,כמה מפריטי הלבוש שלה ,שלו יכולתי להיפרד מהם ,מכיוון שלכל פריט יש המשמעות שלו,
כמו:
השמלה שלבשה בטי ביום אירוסין שלנו ,שבטי לקחה איתה לארץ ,כמזכרת ובכוונה לשנות לה את הצורה.השמלה שלבשה בטי בחגיגת בר מצווה של אפרים.השמלה שלבשה בטי בחתונתם של אפרים עם רבקה.החלוק ונעלי בית שלבשה בטי ,ביום עזיבת ביתה ,בדרך לבית חולים ,ביום  27באוגוסט  ,1985משם כבר לא חזרה,זיכרונה לברכה.
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ביום הלוויה ,המכונית של חברת קדישא ,עצרה מול ביתנו ברמת אליהו ,שבטי אהבה כל כך ,לתפילה קצרה ,המשיכה
לבית הכנסת ומשם המשכנו ,בדרכה האחרונה ,לבית עלמין "גורדון" בראשון לציון ,בליווי קהל רב ,של קרובי משפחה,
שכנים ,חברים ,חברים שלי לעבודה ושל אפרים ,בשורה של מכוניות ,שנעו באטיות ועם הפנסים דולקים ,עד לבית הקברות.
בטי נקברה במקום ,שילדינו קנו מזמן ,כפי שכתבתי 7 ,ימי השובעה ,ישבנו בביתנו ,עם אפרים ,הרמן ופיקו וכנהוג בוא
כל הקרובים ,החברים המכירים ,השכנים ,חברים לעבודה ועוד ,לביקורי תנחומים .לאחר שכולם היו חוזרים לבתיהם והייתי
נישאר לבד ,הייתי מרגיש בכל עוצמתה את היעדרותה של בטי ,הייתי במצב נורא שלא הייתי מאחל לאף אחד.
פתאום אתה מוצא את עצמך לבד בבית ,בין ארבע קירות ומתחיל להסתובב ממקום למקום ,נכנס לחדר אחד ,יוצא ונכנס
לחדר שני ,אינך יודע מה לעשות ,מאיפה להתחיל ואיפה לסיים .אתה מביט ,בכל פינה ,בכל חפץ ,בכל מקום ,בכל מה שאתה
נוגע ,מזכיר לך את בטי ,אשתך וחברתך לחיים ,שאהבת אותה ,שעכשיו היא איננה בבית ,אתה מחכה לה והיא לא באה .הדבר
האיום הוא שאתה אומר לעצמך שהיא כבר לא תבוא ומצד שני אתה לא רוצה בשום אופן ,לאמין שמה שעובר לך בראש ,זה
נכון.
בלילה אתה הולך לישון והמיטה ריקה ,לא יכול להירדם ,המחשבות ממלאות אותך ,יורד מהמיטה ,מסתובב בבית ,הולך
לבדוק עם הדלת נעולה ,עולה שוב במיטה ,לא יכול להירדם ,מתפתל מצד אחד לצד השני ושוב יורד וחוזר למיטה ,זה דבר
איום ונורא.
במצב שכזה ,קיבלתי עזרה מעודדת מילדי ,שהיו באים אלי כל יום והיו לוקחים אותי אלים לארוחות ערב .בתקופה זו,
למרות הטיפול המסור של ילדינו ,הייתה לי הרגשה שאני מיותר ומפריע ,מאחר וידעתי שלכל אחד יש לו את ההתחייבויות
שלו בעבודתו ובמשפחתו .גם אני ניסיתי לעזור לעצמי ,לבשל לי ולהתנער מהתלות ,אבל הצלחתי לקלקל לי את הקיבה,
בצורה כזו ,שאפרים פעם ,היה צריך לבוא לקחת אותי לתחנת מגן דוד הקרובה .
לאחר כשלושה חדשים אחרי פטירתה של בטי ,נזכרתי שפעם פגשתי את בני ,במסעדת הבנק ובין היתר ,שאל אותי אם
הייתי מוכן ,לאחר שאצא לפנסיה ,לבוא ולעבוד אצלו ,בעמותת המסעדות של עובדי בנק לאומי ,שהוא מנהל .אז חשבתי
שהגיעה הזמן לטלפן לו ולשאול עם הצעתו היא עוד אקטואלית ,הוא ענה לי בחיוב והזמין אותי אליו למשרד.
למחרת נסעתי לתל-אביב ,לבני ,שם הכרתי גם את מזכיר העמותה ,יעקב שלומוביץ ,שהסביר לי במה עוסקת העמותה
ושמדובר בתפקיד של מבקר פנימי ,עבודה שהייתה מוכרת לי משום שהתעסקתי בה כ 14 -שנה ,ברומניה ,אבל בתחום אחר.
כמובן שקיבלתי את הצעתו ו ב 1 -בדצמבר  ,1985שלושה חדשים מאז שאיבדנו את בטי ,התחלתי לעבוד בעמותת המסעדות
של עובדי בנק לאומי ,במקום זה ובתפקיד זה ,עבדתי כמעט  14שנה ,עד לתאריך  31במאי  ,1999כשפרשתי ויצאתי לפנסיה,
פעם השנייה.
עם קבלתי לעבוד במקום זה ,בני נתן לי עזרה חשובה בפעם השנייה) ,הפעם הראשונה הייתה כשעלינו ארצה( ובמצבי
דאז ,פטר לי כמה בעיות רציניות ,כמו :דבר ראשון הוא נתן לי תעסוקה ,שעמידה אותי על רגלי ,מאחר והיה לי לאן ללכת
ומאיפה לחזור .דבר שני ,לא פחות חשוב ,פטרתי את בעיית ארוחות בוקר וצהרים ,מאחר והייתי אוכל במסעדת הבנק.
במשך שלושת החדשים ,עד שהתחלתי לעבוד ,נוכחתי לראות שלא הייתי אוכל כל כך הרבה ,לפי כמותו הכלים שהיו
מתאספים בכיור מדי יום ,למרות שהייתי אוכל כמעט תמיד אצל אפרים .עם ניקיון בבית ,כביסה וגיהוץ ,לא היו לי בעיות,
משום שהיה לי מספיק זמן לזה.
עכשיו כשהייתה לי תעסוקה מעניינת ,שמצאה חן בעיני ,נתנה לי משמעות וסיפוק בחיים ,שבמשך היום הייתה מוציאה
אותי ממחשבותיי ,הייתי מרוצה ממה שעשיתי ,בלי לדבר על ההטבה הכספית שבעניין ,הצטערתי רק שבטי כבר לא הצליחה
גם ליהנות מכל אלה .בעבודה העריכו וכיבדו אותי .בכל זאת הייתי כל הזמן מוטרד מהשאלה; מדוע? מדוע בטי איננה ולא
יכולה ליהנות מהעובדה יצאתי לגמלאות ושוב עובד? מדוע דווקא היא שעשתה רק דברים טובים ועזרה לכולם נלקחה מאתנו
לפני הזמן? ולא הייתי מוצא תשובה.
הייתי רגיל כשהייתי חוזר הביתה ,בטי הייתה פותחת לי את הדלת ולפעמים כשהייתי מאחר ,הייתה שואלת אותי בחיוך
שלה " :איפה הייתה עד עכשיו" ,אבל עכשיו אף אחד לא מחכה לי ,אף אחד לא שואל אותי למה איחרתי והבית ריק ,עצוב,
אבל מלא זיכרונות ואז הייתה חוזרת השאלה; מדוע? מדוע? כשהגעגועים היו מתגברים ,הייתי נכנס למכונית ונוסע לילדים
לשעה-שעתים וחוזר הביתה לישון.
תקופת של יותר משנתיים ,הייתי עולה לקברה של בטי ,פעם בשבוע ,כל יום שישי ,מנקה ושוטף את המצבה ,משקה את
הפרחים ומדליק נר נשמה .הייתי עוזב את המקום בהרגשה של הקלה לשבוע ימים ואחר כך ,ביום שישי הבא ,הייתי חוזר
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לבטי..בטי קבורה בבית עלמין "גורדון" בראשון לציון איפה במשך השנים נקברו שם  17מבני משפחתנו  ,חוץ מאמי
שנפטרה בגיל  79ונקברה ברומניה בעיר  ROMANבתאריך  8בנובמבר  1963כ'א בחשבן ,והקרובים מגורדון הם:

זיכרונם לברכה
תאריך ט' אדר תשל"ה  20פברואר 1975
" ד' סיוון תשל"ה  14מאי 1975
" כ"ג אב תשל"ה  31יולי 1975
" י"ב אב תש"מ  12פברואר 1979
" ג' טבת תש"מ  03דצמבר 1980
" כ"ט תמוז תשמ"א  20יוני 1981
" ט"ו כסלו תשמ"א  12דצמבר 1981
" כ' תמוז תשמ"ב  12יולי 1982
" כ"א כסלו תשמ"ד  19נובמבר 1984
" י"א אלול תשמ"ה  27אוגוסט 1985
" ט' סיוון תשמ"ו  12יוני 1986
" ו' שבט תשנ"ב  13ינואר 1992
" כ' אייר תשנ"ב  29מאי 1992
" כ"ח טבת תשנ"ה  30דצמבר 1994
" ט"ו ניסן תשנ"ה  16אפריל 1995
" י"ב אדר תשנ"ז  5פברואר 1997
" י"א טבת תשנ"ז  20דצמבר 1997

אימא של בטי
אבא שלי
יוז'ו ,אחי
אבא של בטי
יצחק ורטנשטין ,אבא של ליא
דודה רוזה ,אחותה של אמא
מינה ורטנשטין ,אימה של ליא
יוסף האח של בטי ,בעלה של ליא
לאה ,אמא של רבקה
בטי
הרמן ,האח של בטי
סוריקה ,אחותי
אלי ,אבא של רבקה
פלי ,אשתו של הרמן
אוראל ,בעלה של אחותי ,מלבי
רוצה ,אשתי של אחי יוז'ו
מלבי ,אחותי

שלושה חדשים לאחר שאבדנו את בטי ,התחלתי לעבוד והתמסרתי לתעסוקתי היום יומית ,שעניינה אותי .הקשר עם
האנשים ,החברים שלי לעבודה והחברים מהחברה שלנו ,ששמרו את הקשר איתי ,כרגיל ,הוציאו אותי מהמחשבות וככה
עברה שנת האבלות ואחריה עברה גם השנה השנייה ונכנסנו כבר לשלישית ונוכחתי לדעת שהזמן רץ במהירות עצומה,
במיוחד בחלק השלישי של החיים.
החברים שלנו ,היו מזמינים אותי אליהם ,בערבי שישי ושבת ועם הזמן ,התחילו לאט לאט ,לרמוז לי ,בעקיפים ,לפעמים
ישירות ,או דרך אגב ,בניסיונם לשכנע אותי שלא טוב להיות לבד והתחילו לייעץ למצוא לי חברה לחיים ,משום שמתקדמים
בגיל כשזקוקים לעזרה ועוד כל מיני עצות כאלה .כל שבוע כשהיינו נפגשים ,דאגו לחזור על העצות וכל אחד היה מכיר את
מי שהיא ,שלפי דעתו הייתה מתאימה לי ,אבל הייתי מסרב.
בבניין שלנו ,ברחוב אנילביץ  49ברמת אליהו ,גרו בקומה השנייה ,משפחת רוזיקה ואהרון יוסף ובקומה שלישית ,משפחת
פאולה וסמי קסטנר .להם ,ביחד עם משפחת פיפי וז'אן יוספזון ואחרים ,הייתה חברה שגם כן כמונו ,היו נפגשים בסופי
השבוע ומבלים ביחד ,כמה שעת.
בשנת  ,1979ערב יום כיפור ,ז'אן יוספזון ,נפטר בעבודה ,בגיל  ,59עקב התקף לב קטלני וזמן מה ,לאחר מזה ,משפחת
קסטנר עברה לגור בראשון לציון ) ,היום שניהם כבר אינם בחיים ז"ל( אבל משפחת אהרון המשיכו לשמור את הקשר עם
פיפי יוספזון והיו מזמינים אותה אליהם בערבי שבת ובסביבות השעה  23אהרון היה מלווה אותה הביתה .מאחר היו יורדים
במדרגות ,היינו שומעים אותם עוברים ליד דלת דירתנו ואז בטי הייתה אומרת לי ,שמר אהרון מלווה כבר את פיפי ,הביתה.
אנחנו היינו מכירים טוב מאוד את משפחת יוספזון והיו גם ,בין המוזמנים שלנו בבר מיצוה של אפרים .החברים שלנו,
קלריס וסנדו ז"ל הכירו גם הם ,טוב מאוד ,את משפחת יוספזון ,שלפני פטירתו והיו נפגשים לעתים קרובות לטייל יחד ,עם
הכלבים שלהם ,כאוהבי בעלי חיים .עם הזמן ,במפגשים שלנו,גם קלריס וסנדו ,התחילו ,לרמוז לי בתכופות ,או לאומר לי
ישירות ,שלפי דעתם ,פיפי הייתה מתאימה לי ,מכיוון שהם מכירים אותי וגם אותה ,טוב מאוד .הם סיפור לי שדיברו גם עם
משפחת אהרון בעניין זה ,אבל הם לא העיזו לפנות אלי ישירות והם באותה דעה.
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על כל הסיפורים ,הרמזים והעצות האלה לו סיפרתי לילדים .אפרים ורבקה ,דאגו והבטיחו לי כל מה שהייתי צריך ,במשך
היום הייתי עסוק בעבודתי ,בערב הייתי אצלם ,אבל כשהייתי חוזר הביתה ,הבדידות הייתה תופסת אותי ,מציקה לי ולא
יכולתי לצאת ממנה.
יום אחד בא אלי לביקור ,אחותי הגדולה ,סוריקה ז"ל וכל הזמן שוחחנו על בטי ואז בין היתר ,היא אמרה כמה מילים
שנחרתו עמוק בלבי ומצלצלים לי באוזניים ,עד היום " :בטי כזאת ,שהייתה לך ,כבר לא תהיה לך" ,אני התחלתי לבכות ,אז
היא הוסיפה " :אתה בוכה ,תבכה ,יש לך אחרי מי לבכות והצרה היא שבטי כבר לא תחזור אף פעם" .המילים שלה היו
קשות אבל לצערי ,מילות אמת והרבה זמן חשבתי עליהם.
סוריקה אהבה מאוד את בטי ,כמו אגב ,גם מלבי .כש אחותי  SURICAהתחתנה שוב ,כאן בישראל ,טקס החופה התקיים
אצלנו בבית ובין יתר המוזמנים ,באו גם בת דודנו עם בעלה ,סוריקה ,השנייה ,שכתבתי עליה בהתחלת ,שגרו אז בפתח תקווה
ובטי הכינה ,כנהוג בהזדמנויות כאלה ,כיבוד מכובד .אחרי החתונה ,סוריקה עברה לגור אצל בעלה ,ברקוביץ,היא גרה שם
מספר שנים ,גם אחרי פטירתו של בעלה.
בתחילת שנות ה 90 -כשחלתה ,מוראל ,לקח אותה אליו ,נתן לה חדר וביחד עם ליא ,אשתו ,טיפלו בה ,עד סוף ימייה.
סוריקה נפטרה ב 13 -ינואר  ,1992ו" בשבט תשנ"ב ,זיכרונה לברכה וכל ימי השבעה ישבתי ביחד עם מוראל ,אצלו בבית.
עברנו גם את האירוע הזה ויום אחד הייתי במשרדי ביטוח לאומי בראשון לציון ,בקשר לאיזו בעיה עם הקצבה שלי ושם
פגשתי באקראי את פיפי ,שבאה גם כן לכמה סידורים ושוחחנו על כמה דברים נדושים בקשר לביטוח הלאומי .לפני הפרידה,
שאלתי אותה עם היא נוסעת הביתה ומאחר וגם אני נוסע לרמת אליהו ואם היא רוצה טרמפ .היא הסכימה ונסענו ביחד אבל
ביקשה ממני להוריד אותה ,במרכז המסחרי ולא רצתה שאקח אותה עד הביתה.
כעבור כשלושה חדשים ,בערב אחד ,הרמתי את השפופרת ,טלפנתי לפיפי ,שאלתי אותה עם הסתדרו העניינים עם הביטוח
הלאומי ,שוחחנו על עוד כמה דברים לכאורה ולבסוף שאלתי אותה עם היא מוכנה לקבל אותי לכוס קפה ,אני שלא הייתי
שותה קפה בדרך כלל .לתשובתה החיובית ,הלכתי למחרת היום ,בסביבות שעה  19לביקור.
מאחר והיינו מכירים אחד את השני ,דיברנו ,כמובן ,על יקירינו שכבר אינם איתנו ,איך זה קרה לכל אחד ,לפיפי היו כבר
תשעה שנים מאז שהתאלמנה ולי היו כמעת שלוש שנים והשיחה התנהלה ברובה ,מסביב לנושאים האלה .כשהסתכלתי על
השעון שמתי לב שהשעה הייתה כבר  23אז קמתי ,התנצלתי שהביקור התארך מעל המקובל ,הודיתי לה על קבלת-פנים
והלכתי.
מכיוון שאחרי שיחה אחת עם בן אדם ,אתה לא יכול להתרשם על אישיותו ולא יכול לאפיין אותו אז נפגשנו עוד כמה
פעמים ולאט לאט ,מצאתי אצל פיפי הרבה תכונות משותפות לאלה של בטי ,מבחינת המבט שלה על החיים ,הדאגה להוריה,
למשפחתה ולביתה ,התנהגותה ,הניקיון ,הלבוש המטופח והצנוע כעקרת בית.
שעקב גורלנו המשותף ,כשכל אחד איבד את מחציתו האהוב ,את שותפו לחיים ,מצאתי איתה שפה משותפת ,אבל לפגישותיי
עם החברה בסופי שבוע ,הייתי הולך לבד ,עד שפעם ,כשהתור היה אצל  CLARICEו SANDU -בעלה ,הם הזמינו גם את
פיפי .החברים שלי מהקבוצה ,הכירו אותה ואחר כך גם הם התחילו להזמין אותה באופן קבוע ואחר כך גם פיפי הזמינה אותם
אצלה וככה ,היינו נפגשים לעתים יותר קרובות והצלחנו להכיר יותר טוב אחד את השני ובעידוד החברים ,שהתרשמו גם כן
לטובה ,הגענו שנינו למסקנה שהיה יותר טוב עם נעבור לגור ביחד.
עכשיו כשהחלטנו לגור ביחד ,הבעיה שלי ,הכי רצינית וקשה ,הייתה איך להביא לידיעת הילדים ובמיוחד איך לאמר את זה
לאפרים .בסוף ,לאחר הרבה הסוסים ,בלב כבד ובאיחור רב ,ביום אחד ,כשרבקה הייתה נוכחת ,העזתי ואמרתי לו .אפרים
ידע משהו על פגישותיי עם פיפי ,מאחר ובמושב קטן כמו רמת אליהו ,אחד מכיר את השני וכולם יודעים על כולם ,שמע את
דברי ,לא התנגד ,אבל אמר לי ,בלי להביט בעיני" :אבא ,תעשה מה שאתה חושב שטוב לך ,אבל לי ייקח הרבה זמן להבין את
הצד שלך ויהיה לי קשה מאוד להשלים עם המציאות החדשה".
כפי שידוע לכולם ,אפרים היה קשור מאוד לבטי אימו ,הוא אהב אותה ,לא פחות מאהבה הגדולה של בטי כלפיו .ידעתי
טוב מאוד מהמתרחש בלבו ,מאחר ומצד אחד ,העמדתי אותו בין דברים מנוגדים ובצד שני העמדתי את עצמי במצב עדין,
מכיוון שלבי היה כולו ליד ליבו ,הבנתי אותו היטב ובמה הוא עובר ,כשפתאום אישה זרה עבורו ,שבקושי הכירה אותה ,תבוא
לגור בבית שבו הוא גדל שבו ראה את אימו ,שטיפלה בו יום-יום וקיבל ממנה את אהבת המסורה של אם.
כדי לתת צורה רשמית לקשר שלנו ,כפי שנהוג במקרים דומים ,הלכנו אצל עורך דין נוטריון ,חתמנו על הסכם ,לחיינו
המשותפים ,שיתנהלו במטרה לעזרה ,לכבוד והערכה הדדית וציינו בו שכל אחד זכאי לשמור לעצמו ובבעלותו ,את הרכוש
שלו כמו; דירה ותכולתה ,הרהיטים ,תכניות חיסכון וכ"ד ולא יהיו לו ,מעכשיו שום דרישות ,כלפי השני ,בעניין זה .את תוכן
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ורוחו של הסכם זה ,הביאנו לידיעת ילדינו ,אפרים ואילנה ,ביתה של פיפי ,שהלכו ,כל אחד בנפרד ,אצל עורך הדין
ובנוכחותו ,חתמו גם כן על ההסכם.

עם פיפי FIFI
זמן מה אפרים נמנע לבוא אלי ,אבל אני הייתי ממשיך לבקר אצלם כל יום ,רבקה ואפרים ,יחד עם נכדי היקר ,אבי ,קיבלו
אותי בשמחה ואהבה ,כרגיל והרגשתי איך שהם נהנים מנוכחותי אצלם .מאחר שהזמן הוא היועץ הכי טוב ,שעושה את
עבודתו ולפי הפתגם הידוע ,שאומר" :שדם אי אפשר להפוך למים" ,לבו והדחף לא הניח לו ואפרים לקח את משפחתו וביום
אחד באו אלי לבקר ובהזדמנות זו ,הכירו גם את פיפי.
במקרים כמו שלנו ,כששני אנשים מבוגרים ,שכל אחד אבד את בן ובת זוגתו ,מחליטים לנהל את חיים משותפים ,למרות
שהכירו זה את זה ,זה הימור וניסיון שאתה לא יכול חזות מראש את תוצאותיו .ברוב המקרים ,הניסיון נהפך במהירה
לכישלון ,מאחר ובגילנו ,לכל אחד יש הרגלים שלו ,השקפות עולמו ורעיונות שלו ,שלא יכול או שלא רוצה לוותר ,הרגלים
שלא תמיד תואמים את ההרגלים של צד השני ואז מתרחשת קריעה.
מבחינתנו ,אני יכול לאומר שהניסיון הצליח ,מכיוון שפיפי היא אישה צנועה ,שקטה ,עקרת-בית טובה ,שמחזיקה את הבית
נקי ומסודר ודואגת לי מכל הבחינות .גם התנהגותה בכבוד ובסבר פנים יפות כלפי ילדי ,מוכיח את זה ומביאה אותי למסקנה
שגם לה יש אותה הדעה והערכה כלפי.
בחברה שלנו היינו בהתחלה ,ששה זוגות ,אבל עם השנים החברה התחילה להתפורר ,שני זוגות עזבו את הקבוצה ,אחר כך
בטי ז"ל נפטרה ,כעבור כשנתיים נפטר עוד חבר ואשתו חלתה ,אחר כך  SANDUשל  CLARICEהלך עולמו ולסוף
נשארנו בלי חברה אחרונים שנפטרו היHהו  MARCELושמונה חדשים אחריו ,גם אשתו  ,ROZICAהלכה לעולמה.
זיכרונם לברכה.
בל ) (BELLEנכדתי שתייה ברואה ,נולדה
אירוע משמח וחשוב במשפחתנו ,היה אז כשכלתי רבקה ילדה את ביתה היקרה ונכדתי האהובה והמקסימה ,בל.Belle ,
בתכנון המשפחה התעסקו הילדים והייתי מאוד שמח כשבסוף שנת  ,1988הודיעו לי שרבקה בהריון ,בשעה טובה .הם
הגיעו למסקנה ובצדק ,שבמשפחה ,זה טוב כשיש לפחות שני ילדים ,במקום ילד אחד ,שהיסב את כל תשומת לבם ,שלכולם
והכול מתרחש סביבתו.
כפי שהיה ידוע לי ,ההורים סקרנים לדעת מראש את מין התינוק ,על ידי בדיקת אולטרה סאונד ובכן ,לאחר ארבעה או
חמישה חדשים ,גם אני הייתי סקרן ואז שאלתי את רבקה עם בדקו ויודעים עם מה הוא התינוק ,בן אן בת? רבקה השיבה לי
שלא בדקו וגם לא רוצים לבדוק ומה שהקדוש ברוך הוא ייתן יהיה מבורך .אני הסכמתי איתה ,אבל בלבי הייתי בטוח הייה
בן .תיתי יצאה בת יפיפייה ,שתייה בריאה עם מזל טוב.
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הזמן עובר מהר ההיריון מתקדם וכולנו היינו בהמתנה לאירוע המאושר .זה היה ב 13 -במאי  ,1989כשהזמנתי אצלנו
לארוחת צהרים ,את אחיותיי SURICA ,ומלבי עם אוראל ודודה בטי ,זיכרונם לברכה .באותו היום בבוקר ,עשיתי סיבוב
עם המכונית ואספתי את סורוקה שגרה ברעננה ,אחר כך עברתי דרך רמת גן ולקחתי את מלבי ואוראל ומשם נסעתי לתל-
אביב ,ברחוב פינסקר ,לקחת את דודה בטי.
כאן דודה בטי המתינה לי בכניסה לביתה וכשהגעתי ,ירדתי מהמכונית ופתחתי לה את הדלת שתיכנס וכשהביטה לתוך
המכונית ,הסתובבה עלי ואמרה לי" :זיגו ,אני רואה שאספת פה את כל המלבן" .
פעם דודה בטי הייתה מאושפזת בבית חולים ,בגלל בעיה ברגל והלכנו לבקר אותה .כשעזבנו איחלנו לה החלמה מהירה
ובריאות טובה עד מאה ועשרים ואז היא שאלה אותנו " :מה זה עד מאה ועשרים? זה היה פעם ,אתם שכחתם שכאן בישראל
קיימת גם ההצמדה למדד ,איפה האינדקס? " .עם כל הגיל שלה המתקדם ,היה לה חוש הומור וראש צלול כמעט עד למותה.
דודה בטי הייתה "המוהיקני האחרונה" ,הנציגה האחרונה של משפחתנו ,מהדור הקודם ,האחרונה מבין כל הגיסות ,גיסים,
דודים ודודות ,אחים ואחיות ,בין מצד אימי ובין מצד אבי .היא נפטרה בתאריך  24בפברואר  ,2000בגיל  100וארבעה
חודשים ,לצערנו ובמיוחד לצער ילדיה  IDA DAVIDו ,LICAנכדיה ועשרת הנינים שלה ומשפחותיהם ,זיכרונה לברכה.
הגענו הביתה וכשישבנו עם "המלבן" מסביב לשולחן ,הטלפון צלצל ,היה זה אפרים ,שבקול נרגש הודיע לנו שרבקה
ילדה בת ,זה קרה ב 13 -במאי  .1989הידיעה שמחה את כולנו ואיחלנו לו ,לרבקה ולאבי ,בשעה טוב ומזל טוב והרמנו כוס
יין לכבוד האירוע המשמח.
לאחר הארוחה ,החזרתי את כולם לבתיהם ,שבתי הביתה ולקחתי את פיפי ובקוצר רוח ,נסענו לבית חולים בלינסון ,בביתן
היולדות פגשנו את אלי ,אבא של רבקה ,את אפרים ואבי נכדי ,שהיה אז קרוב לגיל  ,6שרץ לקראתנו ובשמחה הודיע לנו
"שאימא ילדה בת והיא בלונדינית" .לאחר שבירכנו את כולם במזל טוב ,נכנסנו לברך גם את רבקה ,שסיפרה לנו שאפרים
היה לידה ,בחדר לידה וכל הזמן החזיק את ידה ועודד אותה .נשארנו בבית חולים עוד כשעה ואחר כך חזרנו הביתה.
לאחר כמה ימים ,רבקה והתינוקת חזרו הביתה ,לרחוב טרכטנברג מס 7 .בראשון לציון ,אפרים דאג שהכול יהיה מוכן,
כולל חדרה של הילדה מצויד עם כל הציוד הדרוש וכעבור שבועיים-שלושה ,הילדים הזמינו את כל קרובי משפחתנו,
החברים ,חברינו לעבודה ואחרים ,באולמי מסעדת "פילץ" מתל-אביב ,וארגנו חגיגה ליולדת הבת.
את השם בחרו הילדים ,כמן שעשו אז כשבחרו את שמו של אבי .לקחו את האות הראשונה משמם של הסבות שלה,
זיכרונם לברכה ,לאמור ,מבטי אשתי ז"ל,קחו האות ב' ומי לאה ,אימא של רבקה ,לקחו האות ל' ,שמחוברות ביחד ,נותנות את
השם היפה בל BELLE ,שתהיה בריאה ביחד עם אחיה ,אבי והוריה ,עד מאה ועשרים .הצטערתי מאוד שהסבות שלהם אינן
בחיים ולא יכולות לשמוח מנכדיהן.

בל בגיל שנתיים וחצי 8.11.91
שבל הלכה בפעם הראשונה לגן הילדים ,הגננת שאלה אותה עם הסבות שלה אוהבות אותה? אז היא ענתה ,בתמימות
אופיינית לילדה בגילה ואמרה לה את האמת העגום " :אבל לי אין סבות".
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עם הנכדים היקרים שלי
כפי שכתבתי ,בדרך,לבית חולים ,בדרכה אחרונה ,עוד במכונית ,אפרים הבטיח לבטי שישלים את לימודיו ,הבטחה
שבשבילו הייתה התחיבות קדושה ועשה את הבלתי אפשרי ,בלי להתחשב בקשים שהיו לו בדרך והצליח .עבד קשה בתפקידו
באל-אופ ,משעה שבע בבוקר עד חמש אחרי הצהרים ואחר כך בשיעורי ערב ,למד עד שעה  20ולפעמים עד שעה  22במשך
כמה שנים ,בלי להזניח את התחייבויותיו המשפחתיות .לזכרה של בטי ועם המאמצים שהזכרתי למעלה ,שעבורם מגיע לו את
כל התשבחות על הצלחתו לקבל תואר  “B.Scלמנהל העסקים" ואחר כך למשייך ללמוד ולקבלת תואר שני" ,מאסטר במנהל
עסקים" ובד-בבד ,אחרי עבודה ממושכת ,הצליח להציג את הפרויקט שלו ולקבל את התואר של "הנדסאי מחשבים ותכנות".

אפרים בקבלת תואר שני
במיוחד ,ברצוני לציין שבכל השנים האלה ,אפרים קיבל מרבקה ,את כל העזרה ,העידוד והתמיכה ,למרות שבאותה
התקופה ,גם היא למדה וקיבלה תואר  ,B.Scבתקשורת ,מקצוע שהיא לימדת בבית ספר התיכון ,בראשון לציון .עד ליציאתם
לטקסס.
אפרים עבד בחברת "אלאופ" מקבוצת "אלביט" .איפה התקדם יפה ו ב –  15.3.2001קיבל מכתב תודה על תרומתו
לפרויקט "ארוס" .ובחודש פברואר  2005נישלח אם משפחתו לטקסס איפה יום הוא מנהל באחד ממחלקות במפעל של
אלביט.
הנכדים סיימו את לימודיי חם בטקסס ,אבי נכדי,היום הוא בן  28וסיים תואר ראשון בRADIO, TV/FILM, -
 . BUSINESSהזמן עובר מהר ,היום ,כשאני כותב את השורות האלה ,בל היא בת  ,23היא סטודנטית מוכשרת ,אוהבת
ללמוד ,מציירת יפה בכישרון רב .בל גם כן סיימה תואר ראשון ושני ב BIOTECHNOLOGIE -ותואר ראשון ולומדת
עבור תואר שני ב. BUSINESS -
כלתי ,רקבה היא מורה ,מלמדת שם ,שלוש פעמים בשבועה עברית ,לתלמידי קהלה יהודית ועובדי המפעל.
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כחודש או יותר לפני צאתם לטקסס ,אפרים עם נכדי אבי הביאו לי ביום אחד ,מחשב ומדפסת שבעזרתם ,לאחר ההתקנה
התחלתי ללמוד לגלוש ,לא היה בכלל פשוט למרות שבעבודתי הסבתי למחשב בתוכנה "חשבשבת" את כל הנהלת חשבונות
וניהול המלאי בעמותת המסעדות של בנק לאומי איפה עבדתי לאחר פרישת לגמלאות .הים אני שולט ,באינטרנט ,פחות או
יותר ,יודעה להשתמש ב MESENGER -ו SKYPE -לשיחות היום יומיות שאני מנהל עם אפרים ולפעמים עם כלתי
והנכדים.יודעה להשתמש ב FACEBOOK,EXCEL, WORD -כמובן ב GOOGLE, EXPLORER, -בנקים מוסדות
ועד .הילדים הביאו לנו כל מיני מכשירים לשימוש ביתי .כדי להשתמש בכל אלה ,אני חייב לחיות ,לפחות ,עד מאה
ועשרים ,בשביל כל אלה ,הקשר החם ,היום יומי ,טלפונית או אישית ,אני מודה להם ,גם בדרך זו ,מכל הלב ,בתודה רבה,
רבה.בהזדמנות זו ,ברצוני לציין את התנהגותם היפה ,החמה של אילנה ,ביתה של פיפי ,ביחד עם בעלה מיכאל ,שמזמינים
ומכבדים אותי בכל הזדמנויות.
מבחינתי ,השתדלתי כל הזמן ,אחרי מותה של בטי ומקווה שהצלחתי ,לפחות חלקית ,להתנהג כלפי ילדינו ,איך שאני בטוח
שגם בטי הייתה מתנהגת ויש לי סיפוק גדול ומודה לקדוש ברוך הוא ,שעזר לי להישאר בחיים ולראות התגשמות המאמצים
של אפרים ,שקיים את הבטחותיו כלפי בטי ,ברגעים הכי קשים בחייה ,בדרכה אחרונה בבית החולים ,כאשר מחלתה הכריעה
אותה.

אחרית – דבר אני מתקרב לסיום כתיבת הזיכרונות האוטוביוגרפיה שלי ,שבהם ניסיתי
ומקווה שהצלחתי לתאר בלא מעט דפים ,את  92שנים מחיי ,שאפשר לחלק אותם לשלוש
תקופות:
 17שנה וחצי ,בעיר הולדתי  ,Romanשברומניה ,שבה גדלתי ,חונכתי וחייתי עד  18במאי  ,1938כשעברתי לגור בעיר
הבירה ,רומניה .Bucuresti
 25שנה שחייתי ב  ,Bucurestiשבה עברתי את תקופת מלחמת העולם השנייה ,התחתנתי עם בטי ,נולד לנו אפרים וחיינו בה
עד לתאריך  19במרץ  ,1963כשעלינו לישראל
.
 50שנה ,שחיינו בישראל ,שמלאו ביום  19במרץ  ,2012מאז עלייתנו ארצה ,תקופה מלאת אירועים ,כפי שכתבתי ,שמחים
ועצובים עד עצובים מאוד.
בתקציר זה ,כתבתי על האירועים שנחרתו עמוק בזיכרוני ,מחיי הילדות ,מתקופת ההתבגרות ,נעורי ועל סלילת הדרך
בחיים.
תיארתי את הנסיבות שבהם הכרתי את בטי ומשפחתה ,על החתונה שלנו ,התחלת מלחמת העולם השנייה ,רדיפת היהודים
ועל המחנות עבודות בכפייה ,סוף המלחמה והשיקום ,מקומות העבודה שלי ,על האירועים משפחתיים ועל השינויים
הפוליטיים ,שאותם עברנו ברציפות אישיים ומדיניים מעניינים ,שיזכרו בתולדות האנושות.
כמו כן כתבתי על החיים המשותפים שלנו ,על הולדתו של אפרים ,עלייתנו לישראל ,על מלחמת ששת הימים ,על הסבל
ומחלתה ,ששמה קץ לחייה של בטי והפרידה בינינו.
וכמובן תיארתי את לידתם של נכדינו היקרים אבי )אריה-בנימין( ובל )נטי-לאה( שיהיו בריאים ומאשרים.
היום כשאני מהביט אחורה ,על כל השנים האלה ועל כל האירועים שעברנו יחד ,הרגעים הקשים בחיינו ,שתיארתי ,הכול
נראה לי כחלום וכמו בחלומות ,היו רגעים יפים ועליזים ,אבל גם עצובים ועצובים מאוד ,אסונות .אבל כעדות לכל הרגעים
האלה ,נשארו לי מאות תמונות באלבומים שלנו ,שהם חלק בלתי ניפרד מהזיכרונות שלי וכשאני מסתכל עליהם ,אני משתכנע
שהחלומות שלי כהיום ,היו פעם חלק ממציאות חיינו המשותפים.
היום ,אני שבע רצון ומודה לקדוש ברוך הוא ,שעזר לי לשרוד את כל האירועים האלה ,לכתוב אליהם ולספר לילדינו,
נכדינו ומשפחתנו ,כדי שיהיה להם מושג על התקופה הקשה שחיינו בה ,אבל מאוד מעניינת משום שהאירועים האלה ,שינו
את פני העולם ,את פני האנושות .בתקופה הזו עברו אנשים ברציפות באירופה התחלפת משטרים שונים ,מדמוקרטים,
לאנטישמים ,לנאצים ולקומוניסטים ועוד פעם לדמוקרטים ,שבגללם ,שילמו בחייהם מיליוני בני אדם וביניהם גם ששה
מיליונים של יהודים.
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כשאני מסתכל קדימה ורואה איך ילדינו ,רבקה ואפרים ,מתאמצים להתקדם בחיים ועובדים קשה כדי
שיוכלו לתת לילדיהם האהובים ,אבי ובל ,חינוך טוב ,השכלה גבוהה וחיים יותר טובים שלפי דעתי ,גם
הצליחו בזה ,אני שבע רצון ,אבל יש לי כאב גדול וצער מכל הלב ,שבטי כמו שהוריה של רבקה ,לאה
ואלי ,אינם כבר איתנו ולא התמזל מזלם ,לראות ולשמוח בשמחת ילדינו .אני מודה שוב לאלוהינו ולכל
האלה שהתפללו לו לטובתי ,שעזר לי לראות את כל השיגי ילדינו ולהצליח לתאר אותם בזיכרונותיי
האוטוביוגרפיים האלה.
אינני יכול לסיים ,בלי לציין באופן מיוחד ,את התנהגות ,ילדינו ,רבקה ואפרים וכמובן של נכדים
האהובים שלנו ,בל ואבי ,שגילו כלפי ,בכל ההזדמנויות ובכל המצבים ,מסירות ,כנות ,כבוד ותשומת לב
ואבנה .הילדים היו לצידי ,גם ברגעים וימים קשים עד קשים מאוד ,מאחר ובין שנות 1977ניתוח שבר
בילטראלית וטחורים ו ב  1995ו ,1998 -עברתי כמה ניתוחים ,ביניהם שנים יותר קלים ,כמו ניתוח
קטרקט עין ימני ,ביום  6באוגוסט  1985ובעין שמאלי ,ביום  11במרץ  .1998ביום  28בדצמבר
 1998עברתי ניתוח יותר רציני ,לב פתוח ,שלושה מעקפים;  ,Cabg X 3כשהתנהגותם של רבקה
ואפרים ,בזמן הניתוח ,האשפוז וההחלמה ,ביחד עם פיפי ,הייתה יוצאת מהכלל .ברצוני לציין לטובה ,את
התנהגותה המסורה של כלתי ,רבקה ,ואפרים ועל זה כבר כתבתי.
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