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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

אבי היה מגיל צעיר  .שרה וייס ולאבא איזידור יעקובסוןמא ימערה שברומניה לא- בעיר סאתו 1935לאוגוסט  22נולדתי ב

המשפחה שלנו עברה לבוקרשט עיר הבירה  1939באוגוסט  .א היה פעיל מאוד בסניף של המפלגהוהוקומוניסט מתוך אמונה 

של רומניה בשנה זו החלה מגמה מוזרה בין חברי המפלגה הקומוניסטית בניסיון לברוח מרומניה לברית המועצות 
וחות ואולי שם יהיה להם יותר פת שבו שיקבלו אותם בשמחה ובזרועותהבורחים ח, רך הגבול עם אוקראינההקומוניסטית ד

אבי ביחד איתנו נסענו לטירספול במולדובה על נהר ששמו דנייסטר קרוב  1939אבי הצטרף לבריחה זו ולכן בנובמבר  .טוב

 .לילה במזג אויר סוער רוחות חזקותהגענו לעיר אחר הצהריים ברכבת נוסעים רגילה עברנו את הגבול ב .לגבול עם אוקראינה

הסובייטים לא קיבלו אותנו ברצון לקחו אותנו עם משטרה צבאית ושלחו את כל הקבוצה למקום שהסבו אותו השלטונות 

האשימו אותנו בריגול ושאנחנו אויבים של המשטר ועל כן שלחו אותנו ברכבות המובילות בקר לעבודת פרך , במיוחד למחנה

  .בסיביר

עובדי עבודת הפרך זה היה ברכס הרים גדול של ערי אורל היינו גרנו בכפר קטן בשם נובה שטרויקה בנו אותו במיוחד ל

מקום המגורים שלנו היה , היה נורא ואיום הכפורהעשויות מבולי עץ גדולים ועבים מאוד בנו אותם בלב יער צפוף  בבקתות

בו התכוונו לייצר דות של בית חרושת ענק שוממש קרוב למחנה העבודה זהו המקום שבו הוריי עבדו יום יום בלהניח את היס
צוע שלו היה מיוחד ונדיר הוא היה נגר מומחה וחרט בעץ ולכן מנהל המקום ראה שהוא באמת קלאבי היה מזל המ, נשק כבד

איש לאחר זמן לקח אבי את אימי לעבוד איתו  40החדשה והוא מנהל של  הנגרייהלו להיות אחראי על כל  אפשרמומחה ולכן 

  .הוריי לא עבדו קשה כמו כולםבנגריה ובגלל המומחיות הזו 

נו יותר משנתיים לאחר מכן הצלחנו לברוח מהמקום באמצע הלילה בחושך העמוק שבחוץ משתוללת סופת בנובה שטרויקה היי

שלג נוראה הגענו לתחנת הרכבת בעיר צלאבינסק שם תמורת שוחד של הרבה כסף הסכימו לעלות אותנו בקרונות שנסעו 

רכבת זו הוציאה אותנו מסיביר ואחרי טלטולים רבים שעברנו הגענו לעיר צרנוביץ בחודש מאי , קראינהלאו, לכיוון מרכז רוסיה

1941.  

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  
הגרמנים כבשו את העיר צרנוביץ הקימו גטו גדול לכל היהודים , התחילה הפלישה של גרמניה בברית המועצות 22\6\1941ב 

נלקחנו גם אנחנו לכיוון המקומיים ואנחנו הוכנסנו בכוח לגטו שם היינו כשלושה שבועות ובאחד המשלוחים הגדולים 

מדת המונים שהקימה זה היה מקום באוקראינה ליד נהר דניסטר שם היו מהמחנות הגדולים ביותר להש .טרנסניסטריה
  .גרמניה הנאצית

פרות לא יותר אך אותנו דחפו  10-לקחו אותנו מהגטו ברכבת מסע עם קרונות סגורים המיועדות לבקר קרון זה היה מיועד ל 

אנשים היו דבוקים אחד לשני לא היה עצירה אפילו לא לרגע , ם וילדים בקרון הצפיפות הייתה נוראה ובלתי נסבלתמבוגרי 120

שעות עד שהגענו לעיר ליפקני במולדובה אני זוכר שעמדתי עם עוד כארבע ילדים על ערמת  4-ולא נפתחו הדלתות לאוויר כ

ה שיותר גבוה לכיוון החלונות כדי שינשמו אוויר במשך ארבע שעות המבוגרים ניסו להחזיק את הילדים כמ, גביות של מתים

  .הנסיעה יותר משליש מהאנשים מתו מול עיני יותר הזקנים החלשים והילדים הקטנים
בתחנת הרכבת של ליפקני מי שנשארו עוד בחיים ירדו מהקרונות סידרו אותנו בשיירה גדולה והתחלנו ללכת ברגל מסע ארוך 

הכיוון שלנו היה לעבור את נהר הדנייסטר בדרך למוגילוב , ימים במזג אוויר סוער וגשום עם סערות חזקותומייגע של כמה 

הצעדה נמשכה כמה ימים בצדדים של השיירה רכבו הרומנים והגרמנים על הסוסים  .קילומטר 100פודולסקי הליכה של כ
היה מסוגל ללכת בקצב של השיירה ואת השיירה הם ירו על כל אחד שלא . מאחור ריישאוהשגיחו שאף אחד מהשיירה לא 

בזמן הצעדה ראיתי גברים נשים וילדים כמוני ואפילו יותר גדולים ממני  .עצמה הם זירזו כל הזמן עם צעקות מכות וקללות

יות של המתים זרקו כאילו היו אבים וואת הג .קור ואיבוד כוח ובמיוחד מהכדורים של הרומנים, מתים בצד הכביש מרעב
  .לות של מי הגשמיםבתע

לקחו אותנו לשפת הנהר כמה מטרים מהמים הכריחו אותנו  .זה היה בערב בגשם כבד רוח וקור ,ה באתקייתסוף הדרך הי

כמעט עלה הגיע התור  רכשהבו .לשבת בבוץ ולחכות בתור בשביל לחצות את הנהר על רפסודות פשוטות רטובות ומסוכנות

הוא היה טובע במים ומי שהיה נופל אף אחד לא היה מרים אותו  ,למים הקרים נזהרנו לא ליפול .שלנו לעלות על הרפסודה

בדרך ראיתי שני ילדים שהחליקו על הקרשים הרטובים ונפלו למים וכשאבא שלהם ניסה להציל אותם גם הוא נפל  .הקרים

  .אף אחד מהחיילים לא ניסע להציל אותם כך הם טבעו .לנהר

בצד האוקראיני שוב סידרו אותנו בשורות של ארבעה אנשים בשורה וכל ילד החזיק את היד של  כשהגענו לצד השני של הנהר

כשנודע לאבי שהשיירה מיועדת להשמדה אמר לנו  .פודולסקי בבצעדה ארוכה לכיוון העיר מוגילאימא או אבא ושוב התחלנו 



 

החיילים ירו עלינו אבל המשכנו לרוץ  .ו ליד השיירהשהי הסמטאותשחייבים לברוח מהשיירה וכך כשסימן לנו ברחנו לתוך אחד 

מהר  .ידיש שנבוא אליויהדלת נפתחה הופיע גבר שעשה לנו סימנים וצעק ב .עד שהגענו לכניסה של בית עם מרתף גדול

תשע  היו ,שהיה בגודל של כיתת בית ספר ,במרתף .עם מפתח בפנים ומאחורינהאיש סגר את הדלת  ,נכנסנו למרתף
הוציא משם  ,אבי הוריד מהגב את התיק .ילדים בכל מיני גילאים אבל כולנו הצטופפנו בשמחה יחד םיהודים ע משפחות של

   .חתך אותו לפרוסות ובתוך הלחם הוא מצא כדורים מהירי שירו בנווכיכר לחם 

בלי דלתות  מצאנו בניין עזוב .יצאנו מהמרתף חזרנו חזרה לכיוון החוף של הנהר ליד המיםכש .במרתף הסתתרנו שבוע ימים

אבי ביקש מיהודי אחד  .נו אנחנו עם עוד שתי משפחותרי חדרים במצב קצת יותר טוב ושם הסתדנאבי מצא שם שוובלי חלונות 

הוא גם לימד אותי  .דתי עם זקן ופאות שילמד אותי ועוד כמה ילדים לקרוא את האלף בית ביידיש בסידור ועל החגים היהודים

  .לחרוט סביבונים מחתיכות של עץ

ואנשים מתו בהמוניהם ברחובות קפואים ורזים מתת תזונה את  45היה קשה מאוד הקור היה מינוס  החורף הראשון במחנה

אימי הייתה בהריון שמזה  .סוסים ועגלות הסתובבו ואספו את הגביות שנזרקו בתעלות, הגופות היו מחסים בסמרטוטים וניירות

כשאחותי  .למרכז הגטו היה בו שוק קטן ושם היה מנסה לסחור כדי להשיג אוכל אבי היה הולך מפעם לפעם .נולדה אחותי לילי
נולדה אבי היה דואג להביא חלב לתינוקת אך היו גם זמנים קשים שלא היה יכול להביא כלום אז היינו נותנים לתינוקת את 

ל שהיה ליד מטבח של יחידה שאת הקליפות אני הייתי מביא מערימת זב ,המים החמים של הבישול של קליפות תפוחי אדמה

    .לפעמים גם הבאתי משם עצמות של עופות ופרות כדי שנבשל .צבאית רומנית
   

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

פודולסקי  בהצבא האדום כבש את העיר מוגיל .פגזים רבים נפלו אצלנו בחצר .הרוסים החלו לכבוש את המקום 1944במאי 

ב ראה מיד שאנחנו יהודים מהגטו ואמרו לנו מיד סה, לפרטיזנים ושהשתייכהיה סב עם נכדו  לבנייןהאדם הראשון שנכנס אלינו 

אבי הוציא קצת  .צנצנת מלפפונים חמוציםוציא מתיק הגב שלו לחם גדול הסבא הו .שלא נפחד והמלחמה עומדת לפני סיום
  .ירו לנו את שאריות הלחם והחמוציםוודקה מהארון והם אכלו ושתו יחד ולפני שעזבו השא

אך את אבי מיד  ,נהפכנו לחופשייםומהגטו  השתחררנוואנחנו ימים לאחר מכן הרוסים גרשו את הגרמנים והרומנים מהעיר 

אבי לפני שנפרד מאיתנו נישק את  .רנוביץ'ל הרוסים ואני אחותי ואימי חזרנו לרומניה ברכבת לעיר צלקחו למחנה עבודה ש
עם אבא נפגשנו לאחר  .רק אני לא בכיתי כי הייתי מבוהל ומבולבל ,אימי בכתה מאוד ואחותי לילי לא הפסיקה לבכות .כולנו

נשארנו שם תקופה קצרה ועברנו  .ד ולהרוויח כסףאבא התחיל לעבוושכרנו דירה בעיר  .כמעט שלוש חודשים בעיר דורוחוי

  .איגוד היהודים הדמוקרטים ברומניהלבוקרשט שם אבא קיבל עבודה והיה לאיש אחזקה ב

היו לי שערות  10אני שהייתי בגיל  .נרשמתי לבית ספר יסודיו רהאמ - חזרנו לעיר באיה 10יום הולדת שלי גיל  1945באוגוסט 

דיים בעקבות שהייתי במחנה היו לי סיוטים ופחדים תמי ,המון ויטמינים בגוףהיו חסרים לי  תזונה ממושכת- תתבגלל  ,לבנות

כשיצאתי התחלתי ללמוד בבית . גל ואושפזתי לשנתיים בבית החוליםבגיל זה חליתי בר, 14למדתי בבית הספר עד גיל  .הריכוז

עדתי כשנתיים אך לא היה  עעבוד בקולנול תסריטאות והתחלתילבבית ספר  עכשנתיים לאחר מכן למדתי קולנווספר לכימיה 

  .התחלתי ללמוד חשמלאות ועבדתי בחדר הפיקוד של העיר שלנו .בזה הרבה פרנסה

   .1962פגשתי את אשתי ענת התחתנתי איתה מיד ונולד בני ישראל ב 27בגיל  1961בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
בארץ נלקחנו לפתח  .עלינו ארצה עם האוניה אנוטריה ויתרתי על האזרחות הרומנית כדי לקבל אזרחות ישראלית 1964ב 

רנסתי התפ אני, התגוררנו שם כעשר שנים .ם קיבלנו דירה בבני ברק מהסוכנותלאחר חמש שניושכרנו שם דירה  ,תקווה

כיום אני גר באשדוד יש לי בן ובת . עבדתי ביום אצת קבלנים ובלילה הייתי שומר ומאבטח כדי להתפרנס - בישראל מחשמלאות

  .ושישה נכדים
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