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1944 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  2ה 'צימאר



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
  

אבא שלי היה . הוריי לקחו אותי משם ועברנו לעיר טורדה. אצל סבא וסבתא שלי בעיר הואדין 1922נולדתי בשנת 

אבי היה מביא סחורות לבקשת . מדובר בעיר תעשייתית שעשירה בגז טבעי מתאן. סוסים ועגלההיו לו שני , טרנספורטר

אמא הייתה עקרת בית וגידלה ירקות בבית ומתחת לבית . קילומטרים 32מעיר המחוז במרחק של , בדרך כלל יהודים ,סוחרים

  .בביתששם היה מקום שבו הם הביאו חול משפת הים וזרעו זרעים וכך היה לנו אוכל 

אני . הוא נשאר עם שלושה ילדים. אבא שלי היה נשוי בפעם השנייה עם אימי לאחר שאשתו הראשונה נפטרה מדלקת ריאות

הייתי מביא חברים והיינו עושים רשת  ,מקום שגרנו הייתה חצר גדולה מאודאני זוכר שב. הילד הכי קטן מהאישה השנייה שלו

כיה ושם לא 'את התורה תרגמנו לגרמנית כי המלמד שלנו היה מצ. ללימוד תורה שלחו אותי לחדר 4בגיל . בכדור משחקיםו
  .דיברו יידיש אלא גרמנית

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

  
 ,לעבור מעיר לעיר ולישיבה כבר לא נתנו ללפני כן מי שלא הלך . הייתי בגימנסיה אחרי שסיימתי בית ספר יהודי 30-בשנות ה

יהודים  17דנו בגימנסיה למ. זאת בהשפעת הגרמנים שרצו לרכז את היהודים במקום אחד בכדי להעביר אותם להשמדה

היה מספר סגור של תלמידים שיכולים ללמוד וכתוצאה מכך ליהודים לא היה  –" נומרוס קלאוזוס"הוחלט על  1938ובשנת 

  .מקום וזרקו אותנו מהגימנסיה

. גז מים וחשמל אינסטלציהשהעסיק אנשים שעבדו ב ,הונגרימהנדס  ,אחרי שזרקו אותי מהגימנסיה לאבא שלי היה מכר טוב

באחת השבתות . גם האנשים שעבדו איתו ברחו יחד איתו. למדתי אצלו עד שהוא ברח להונגריה כי הרומנים עשו לו צרות אני

ותאמרו  בוקרשטהקהילה היהודית ב- תתקשרו לסוכנותותצאו מבית הכנסת , תשמעו"בא מישהו ואמר לנו  ,בבית הכנסת היינו

הכניסו אותם  ,תפסו אותם, את הגבול מהונגריה מעיר המחוז לטורדהיים עברו תלהם כי שלושה חלוצים ובחורה אחת או ש
. יצאנו מבית הכנסת וירדנו למרכז העיר שם היו טלפונים ציבוריים ".משהו בכדי לשחרר אותם תבקשו שיעשולבית הסוהר ו

בצהריים ולקח  מאחר וזה היה במהלך המלחמה כל הטלפונים היו בהאזנה וכתוצאה מכך הם שלחו מישהו שדפק בדלת בשבת

אבא של חבר שלי היה מנהל מכירות בבית . ההורים שלנו לא ידעו איפה אנחנו. אותי ואת חבר שלי לבית הסוהר בטורדה
  .חרושת לזכוכית והיה לו קשר עם המשטרה וביום ראשון בצהריים שחררו אותנו

וקים ועוד פושעים כך שהיינו 'ו שם עכברים וגלא יכולנו לישון בבית הסוהר כי הי. בבית הסוהר אנחנו נחשבנו כאסירי ציון

  .מניחים את הידיים על הקיר וניסינו כך לנמנם

 1938בשנת . מור היה גר בעיר אחרת שעברה לשלטון ההונגרי ומאז הופסק עימו הקשר- ברקוביץ משה, האח הגדול שלי

אח  .ם נפחו את נשמתם דרך הארובותשתי הבנות התאומות שלו ואמא של אשתו ושם ה ,העבירו אותם לאושוויץ עם אשתו

אחותי ובעלה . ועבד בחפירת היסודות של בית חרושת מלט נשר ליד חיפה 1923עלה לארץ בשנת  ,ברקוביץ עמנואל,נוסף

  .ר הציונות בבואנוס איירס"שם בעלה הפך להיות יו. 1926שהיה קומוניסט נרדפו וירדו לארגנטינה בשנת 

הייתי  1941בשנת  .4.08.1941משם נלקחנו למחנות העבודה בתאריך ותנועת הבונים יצאתי להכשרה של  1.01.1941- ב

במטרה שהגרמנים ייסעו מהר  רכבתברזל היינו סוחבים ברזלים ועצים לבניית מסילות . בסיביו אני ועוד אנשים צעירים כמוני
זה היה לטובתנו כי . נו היה מהעיר הזאתאחד הבחורים שעבד אית. הגענו קרוב לעיר פגראש 1944- 1943בשנת . לכיוון מזרח

היו לנו מוגלות . וצאה מכך היינו מלאים בפצעים מלכלוך וחוסר ניקיוןכל אותה תקופה לא התרחצנו ולא החלפנו בגדים וכת

אם היה לנו קצת שמרים היינו יכולים להיפטר "היה בינינו בחור שלמד רפואה והוא אמר לנו . באזור העורף והירכיים

צו לנו אך יחסית זה לא הם הרבי. הצבא הרומני שמר עלינו וביחס לצבא ההונגרי הם היו הרבה פחות גרועים" מהפרוקולוזיס 

אני הייתי הכי צעיר אבל האחרים . תיארנו לעצמנו שבעיר פגראש יש בטח מאפיה והבחור שבא משם יכול להשיג לנו. היה נורא

עשו משא ומתן עם החיילים והם נתנו לו לצאת ברכבת הביתה ובבוקר הוא הביא לנו חתיכה גדולה של שמרים וכל אחד קבל 

  .פרוקולוזיסחלקית מהנפטרנו התברר לנו שזה פניצילין ולאט לאט . ורןחתיכה בגודל של ציפ

במרחק מהחיילים היה נחל של . החיילים נתנו לנו יום חופשי שזה היה חריג ביותר. לא ידענו על כךאפילו הגיע יום כיפור /כש

דים והרגנו ה כך שניקינו את הבגהייתה שמש טוב. התפשטנו והתרחצנו שם ,לא עבדנו, אני זוכר שהיה יום יפה, מים זורמים

שם חפרנו בורות בעומק . העבירו אותנו לאזור ליד העיר ארד 1944בשנת  .את הכינים שהיו עלינו בעזרת הידיים והציפורניים
ליד המקום שעבדנו . המטרה הייתה למנוע מהרוסים להתקדם מסטלינגרד לרומניה כך שהטנקים לא יוכלו לעבור. מטר 6של 

התברר שהרוסים שהגיעו לאזור היכן שחפרנו את התעלות הכניסו טנק אחד . אנשים 3200-והיינו כ מים זורמים תהייתה תעל

זה נודע לנו לאחר המלחמה כאשר  .מסילות ואז  הטנקים האחרים יכלו לעבור 4- ל 2לתעלה ועל הטנק הניחו מסילות ברזל בין 
 –לא יודע מי עזר לנו אך מה שבטוח הכל היה עניין של כסף . לברוחמשם הצלחנו  .חברים שלנו באו ארצה וסיפרו לנו על כך

  .שוחד לאנשים הבכירים בממשל ברומניה- שילמו בקשיש

בדיעבד מסתבר שבאותו היום בשעה . בבוקר מתחנת הרכבת 6:30הגענו לבוקרשט ויצאנו בשעה  4.04.1944בתאריך 
חזקה שמההדף העגלות והסוסים שהיו שם עלו על הגגות  ההפצצה הייתה כל כך. באו מטוסים והפציצו שם הכל 10:45

את המידע הזה קבלתי משלושה בני דודים שלי שעבדו כפרוונים בבוקרשט ולכן לא היו במחנה העבודה כי הם עשו . מסביב



 

הם אמרו לנו שהיה לנו מזל  1951כאשר הם עלו ארצה בשנת . מעילי פרווה לאנשי הצבא כך שאפשרו להם להישאר בבית
  .גדול כי אחרי שעזבנו את תחנת הרכבת המטוסים הפציצו הכל שם

ה 'לספינה שעליתי עליה קראו מאריצ. ארגנו ספינות בטורקיה וביוון ויצאנו מעיר הנמל קונסטנצה ששם עלינו על הספינות האלו
 7במחנה העבודה יצאו רק האנשים  3200מתוך . רנה בבולגריה ושם עלו עוד חלוציםובדרך עצרנו בו .וכך הגענו לטורקיה 2

בארד אמרו לנו לא לקחת שום דבר וגם ככה לא היה לנו כלום חוץ . הגענו לטורקיה דרך הים השחור. חלוצים ואני ביניהם
בהתחלה לא  .מתברר שזה לא היה נכון .נאמר לנו שבקושטא עיר נמל בטורקיה ייתנו לנו מה שאנחנו צריכים. מהבגדים שעלינו

עד  היינו בדרכים במשך שבוע בטורקיה .פינה וישר הכניסו אותנו לרכבת כי פחדו ממחלות מדבקותנתנו לנו לרדת מהס
שם קבלו אותנו חיל הצנחנים . קש של בהמות בחאלב הכניסו אותנו לקרונות עם. שעברנו את טורקיה והגענו לחאלב בסוריה

 "החולצה זה אומר שהגענו לפלסטינהפלסטינה על אני רואה חיילים עם סמל של " ,דסקל דוב ,שם אמרתי לחבר שלי .הבריטים
  .מאחר ולא ידענו שהגענו למעשה לסוריה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  
פתאום מאיזה , לא היה אף אחד בתחנה. נעמדנו בתחנת הרכבת הישנה שהטורקים בנו .הגענו לחיפה 12.04.1944בתאריך 

אדוני אתה מדבר "י אמרתי לו ביידיש אנ. פתחו לנו את דלתות הרכבת של הבהמות. צריף יצא מישהו לקח משהו מהכיס ואכל
ביקשתי ממנו שיתקרב ואמרתי לו שיש לי אח בנשר ליד חיפה אם תוכל להודיע לו שהאח הקטן . הוא הנהן עם הראש" ?יידיש

  .אז לא היו טלפונים בכדי לתקשר. שלו הגיע
ו יומיים של מבול וגשם חזק ואי הי. היינו שם במשך ארבעה חמישה ימים בתוך צריפים. היה מחנה של האנגלים עתליתב

היינו מאושרים כי שנים . כל שעתיים הגיעו חמורים ועליהם שקים מלאים בתפוזים וזה מה שאכלנו. אפשר היה לצאת החוצה
   .לא ראינו תפוזים

לירות בשביל  94הסוכנות היהודית חייבה אותי בסכום של . הייתי חייל במדים. 1949את ההורים שלי העליתי ארצה בשנת 
  .ותם ארצה וכך עשיתילהביא א

יש שם עד היום בתים מאבן שבנו . הייתי בתנועת הבונים והלכתי לגור בקיבוץ מעגן בכנרת שאז זה היה מושבת כנרת
בתל יוסף  .שלחו אותי ממעגן לתל יוסף לעבוד כחשמלאי 1945בשנת . בחצר היו אוהלים ושם גרנו. הטורקים םניימא'העות

 80באותו הזמן החברים עבדו במעגן באשדות יעקב ובאפיקים וקבלו .ו צריכים חשמלאים התחילו לעשות מטבח על חשמל והי
והם  בכדי להעלות את הוריי מרומניה נכנסתי למזכירות במעגן ובקשתי מהם עזרה כספית. אגורות ליום ואני קבלתי ליום לירה

הבאתי - לירות בתמורה לעבודה בשדות 5ו לי אמרתי להם אני מבקש שתתנ. עברו חודשים ולא קרה כלום. אמרו לי נדון בדבר
קבלתי את המיטה שמתי על . הם שוב אמרו לי נדון בכך ולא קרה כלום ואז החלטתי שאני עוזב את מעגן. תירס לרפת

  .האוטובוס ונסעתי לאחי בנשר
מפעל ומחפשים עברתי לנשר וכעבור כמה חודשים אחד החברים של אחי היה בוועד הפועלים ושמע שמרחיבים את ה– 1946

אפשר לומר . ורבע שנים כולל שבתות וחגים 38עבדתי שם במשך . הוא הציע לי לעבוד בנשר אך לא בחשמל. אנשים לעבודה

היו שאלטרים . כאשר נכנסתי למשמרת היה אחד שלימד אותי איך לעבוד. ששתי הידיים שלי היוו חלק מבניית הארץ הזאת
מטרים של  200הייתה לי אחריות על  ".עובד אתה תחזיק עם היד כי המנוע צריך לעבודאם זה לא "בשמן גדולים והוא אמר לי 

  .מפעל שהחשמל יעבוד
בתקופה שהייתי הולך לומר עליו קדיש . חודשיים לפני החתונה שלי נפטר אבי 1953בשנת . 1951אמא שלי נפטרה בשנת 

שכנים של בן דודי הציעו לי להכיר . א נראתה לי מנשרהייתי כל יום בחזרה בתחנת האוטובוס רואה בחורה יפה וחתיכה של
כאשר הלכתי לפגוש אותה הסתבר לי שזאת הבחורה שהייתי רואה כל יום בתחנת . מישהי שעובדת אצלם במשפחה

היא הייתה  .כיה וגרה בירושלים ללא ההורים שנפטרו ורק עם אחיה ואחותה'היא עלתה מצ,ברטה /קראו לה בלה. האוטובוס
שישה נכדים ונין , יש לי בן ובת .עברנו לגור ליד הטכניון בחיפה. שנים 17גרנו בנשר במשך . התחתנו 1953בשנת  .ץבאושווי

  .שנים 3אשתי נפטרה לפני . אחד
בעבר היינו יכולים ללכת לקולנוע ולא היינו צריכים . חורה לי כי הציונות אינה בראש המעיינות של הנוער והדור הצעיר כיום

כל הצעירים בורחים מהארץ ובכך אני מאשים את . היום קשה לומר כי מציון תצא תורה. סגור את הדלת בביתאפילו ל
ברומניה הרבה צעירים יהודים קיפחו את חייהם ונשרפו במחנות ההשמדה ואחת הסיבות שהם לא ברחו בזמן  .המדינאים שלנו

ה נהוג לפנות לרב מקובל על כל שאלה ומאחר והם היו בעבר הי. היה כי הרבנים לא נתנו להם אישור לעלות לפלשתינה
השנאה בתקופת המלחמה נוצרה נגד  .אין לנו ארץ אחרת כי בכל מקום שונאים אותנו .מנהיגים אז על פי דברם יישק דבר

  .אין לנו ארץ אחרת ומי שרוצה לעשות עסק שיקים אותו כאן. היהודים כי ידעו שיהודים יודעים לעשות עסקים וכסף
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