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  רומניה: ארץ לידה    BOTOSHAN:בלועזית  בוטושאן: מקום לידה

  צילה: שם פרטי של האם  משה: שם פרטי של האב

  זיידה: שם נעורים של האישה  זלה'גי: שם פרטי של האישה

: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
  בוטושאן

  רומניה:ארץ מגורים     BOTOSHAN:בלועזית

למד בחדר : השכלה לפני המלחמה
  אצל רב 

: המלחמהמקצוע לפני 
  היה קטן

: חבר בארגון או בתנועה
  לא

  .באותו המקום מתחילתה ועד סופה: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  לא: האם היית בגטאות

  .לא אבל האבא היה במחנה עבודה רומני: האם הייתה במחנות

  1945חורף : תאריך שחרור  בוטושאן: מקום השחרור

  לא : האם שהית במחנה עקורים 
רחוב ליד הבית : עברת אחרי השחרורלאן 

  ).שנהרס מהפצצה גרמנית(

  1964: תאריך עליה  לא: מקומות מחנות בדרך לארץ
  
  

  :אנא ספר על קורותיך לפני המלחמה

נפשות והייתה משפחה  5משפחתי מנתה ) נפשות 10-כ(כל המשפחה שלי התגוררה אצל סבי  5הייתי בן 
ודיברנו רוב הקהילה סביבנו הייתה יהודית . אבי היה חייט אמי גם התעסקה בחייטות אך לרוב לא עבדה, דתית

  .אוכל ורפואה אני למדתי בחדר ולפני המלחמה הכל היה כשורה לא היו בעיות של. בבית רק יידיש
  

  :המלחמה אנא ספר על קורותיך בזמן

עם הפלישה הגרמנית ) לפחות לא הרגשנו בקיומה(ברומניה כמעט ולא הייתה אנטישמיות לפני המלחמה 
  . האנטישמיות גאתה אנחנו היינו מחויבים להסתובב עם טלאי צהוב על חולצתנו

ריכוז ולאחר תקופה שלא לקחו אותנו הבנו שזה כשהגרמנים הגיעו לעיירה אמרו לנו שייקחו אותנו למחנה 
  .לקחו את אבא בשביל לעבוד כחייט במחנה עבודה רומני 42בשנת .בוטל

כל יום הייתי הולך לאכול , בגלל שאבי עזב לא היה מי שיפרנס אותנו ובמשך שלוש שנים היה מעט מאוד אוכל
  .היו לי כאבי בטן נוראיים כל היוםאני זוכר ש, אצל דוד שלי אברהם שעבד ולכן היה לו יותר אוכל

  . מידי פעם הייתי לומד בחדר אצל רב מבוטושאן
מרגע שחזר הוא היה מתחבא בתוך ) אני לא יודע אם הוא ברח או קיבל חופשה(בשלב מסוים אבי חזר הביתה 

  .בוידם של שירותים כדי שלא ימצאו אותו
  

  :ועד עלייתך לארץ המלחמה אנא ספר על קורותיך מתום

למדתי בבית ספר ייסודי יהודי ולאחר מכן בבית ספר מקצועי שם , אחר המלחמה המשכתי להתגורר ברומניהל
במהלך הלימודים ניסיתי לעלות ארצה מספר פעמים ולא נתנו לי בשלב מסויים העיפו . למדתי הנדסה כבישים

  .אותי מהלימודים בגלל ניסיונות העלייה שלי
זלה עבדה בעיירה כמנהלת 'לשם עברתי בגלל שאישתי גי(צבה 'כטכנאי כבישים ואחר כך בסו עבדתי בבוטושאן

עלינו במטוס , נולדה לנו הילדה הראשונה רלי ובאותה השנה קיבלנו אישור לעלות ארצה 64בשנת  ).חשבונות
  .שחנה באיטליה הגיע לארץ ושוכנו בערד

  
  

   :אנא ספר על חייך בארץ
 26אני הייתי בן  .לאחר תקופה השלמתי את לימודי ההנדסה שלי בטכניון, כבישים בארץ עבדתי אצל קבלני

אחרי מלחמת יום , תחת גדוד ההספקה 7הייתי בחטיבה , שירתתי גם במילואים בכל המלחמות, 23ואשתי בת 
  . כיפור הועברתי לשרת במודיעין של חיל ההנדסה

ש "בב. ר זמן מה הפכתי למהנדס הכבישים של העירייהכשסיימתיי את לימודי בטכניון עברנו לבאר שבע ולאח
 .נכדים 5יש לנו כבר , ש"יזלה עדיין מתגוררים בב'כיום אני וג. פנחס וצילה, נולנו לנו עוד שני ילדים


