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 נקבה
  : שנת לידה

1933 
 רומניה :ארץ לידה Podolilea בלועזית  פודולאיליה:  עיר לידה

 
 'בראנה אברמוביץ :שם פרטי ושם נעורים של האם  משה סולומון :שם פרטי ושם משפחה של האב

 
      פודולאיליה: המלחמה מקום מגורים קבוע לפני

  

  בלועזית
 

 רומניה :ארץ המגורים

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
 

  : מקצוע לפני המלחמה
  

  

  :חבר בארגון או בתנועה
  גורדוניה

  

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  .יאסי, פודולאיליה

 
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, ודה או מחנה ריכוזבמידה והיית במחנה עב
  

 בלועזית
  

  יאסי :נודע לך כי הנך אדם חופשי המקום בו
 

  :  תאריך השחרור
1945 

  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  פודולאיליה

  ציין ממתי עד מתי, מידה והיית במחנות מעצר בקפריסיןב
  

  :שנת עליה
  

1952 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

  טרנסילבניה



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /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
  

 משפחות 120-זו היא עיירה קטנה של כ. 1933שנת נולדתי ברומניה בעירה קטנה שנקראת פודולאיליה סמוכה ליאסי ב

יתה לנו חנות בגדים ואבי היה hה ,נו כסףגם לא היה חסר ל אך, לא היינו עשירים, עד גיל שבע מצב משפחתי היה טוב. יהודיות
 .היינו שתי בנות ושני בנים, אני הבת השלישית מתוך ארבעה ילדים. תופר בגדים

אימי הוציאה , נכנסו אלינו אנשים צעירים והפכו את ביתנו. הרגשתי את זה בכל מיני צורות, התחילו המאורעות 1940בשנת 

אני זוכרת . אולצנו ללכת עם מגן דוד על בגדינו, היה פחד ללכת ברחוב. געו בנוואת אחיי אל מחוץ לבית כדי שלא יפ יאות
את , הרוב מתו אך היו כמה ששרדו .והסיעו אותם כך במשך ימים, הכניסו הרבה יהודים מיאסי לרכבות, שהיה פוגרום ביאסי

הביאו את . נורהלפצועים ולתת להם מים מי שרצה לעזור  .סחבו אותם בעגלות ברחוב ליד ביתיהפצועים הורידו בעיירה שלנו ו

כנראה שהם קיבלו מכות  –אנחנו קיבלנו שני בחורים שנפצעו בראש , הפצועים לבית הכנסת ואחר כך חילקו אותם לבתים
נקטו כך וי היו מודעים ליהמצב היה מתוח והור. הייתי אז רק בת שבע או שמונה, אנחנו עזרנו להם להחלים, בנוסף לכל

  .ולכן הגיעו לגור איתנוסבי וסבתא חיו בעיירה אחרת וגורשו מביתם . הילדים, מנת לשמור עלינואמצעים על 

על כל ש קיבלנו פקודה, להמשיך כרגיל אבל השתדלנו מאוד באותה שנה החג לא היה כמו תמיד, זה היה אחרי פסח, יום אחד

לא היה לנו איפה להיות אמרו לנו , עוד בעיירתנו דיםהגברים הופרדו מהנשים והיל. עשו לנו טרנספר .היהודים לעבור ליאסי

היה לה בית , ביאסישחיה המזל של משפחתי היה שהייתה לנו בת דודה . הם לא ידעו מה הם יעשו איתנו, שנלך לחפש מקום

בדיוק יודעת אני לא , כל הגברים נשלחו למחנות עבודה. היינו שבע נפשות, גרנו שם חודש ימים, גדול והיא קלטה אותנו בביתה
. מיטה ותנור, הוא הביא לנו שמיכות, חוב הראשיהשתכנו בחנות בר, איך אבל אבי שוחרר מהמחנה והוא סידר לנו מקום ביאסי

כסינו את הדלתות והחלונות שפנו לכיוון וכך , היינו צריכים לדאוג שהדלתות יהיו כל הזמן סגורות ושלא יראו אותנו מהרחוב

המצב היה שאם יהודים  .ותפוחי אדמה כדי שיהיה לנו מה לאכול אבי הביא לנו גם שק של שעועית .נוהרחוב כדי שלא יראו אות
  .נות עבודה או ריכוזהם היו נשלחים למחברחוב נמצאו 

קחו את ית, כשאתם תצאו מהתופת"אמר לאחי הגדול ו מגורים הוא הביא את מכונת התפירהאחרי שאבי סידר לנו את מקום ה

ובחצר של , היו אז הפצצות. זה היה כאילו הוא ידע שהוא לא ישרוד ."ספק לכם פרנסה ואוכל כשתחזרו לעירנוהיא ת, המכונה
  .אותה בפחונים כדי שנוכל להסתתר ותה משותפת לעוד משפחות חפרו לנו מעין שוחה וכיסיהחנות שהי

 1942יום אחד בנובמבר . הוא יצא לעבודהשאבי רצה להתפרנס מכיוון  .בוביאסי היו אקציות והיה אסור לצאת לרח נויכשהי

לפני שאבי נרצח הוא דאג להביא סחורה  .אנשים מהתנועה הפאשיסטית ברומניהאלה היו . הוא נתפס והרביצו לו מכות רצח

היה לנו מאוד קשה אך . ושיעביר לנו את הכסף, נתן את הכל לדוד שלנו וביקש ממנו שבכל פעם ימכור משהוו, מעיר הולדתנו

מי הצליחה לדאוג לנו א ,עד שהקרבות הגיעו לעיר. לא היה אוכל, המצב ביאסי היה קשה. תה לנו ברירה אלא להמשיךיילא ה

  . אותם אאך לא היה ניתן לרפ, אני זוכרת שסבלתי מאוד מפצעים בכל הגוף, אך לא היו תרופות, לאוכל

. הוא לא קיבל טיפול ראוי ומת מהרעלת דםו ל שהזדהםהיה לו פצע חמור ברג. ביאסי כנסתהגר בבית ', מאיר אברמוביץ, סבי
הבינה את כיוון ש, היא הייתה חולה וסבלה מצער .1944היא נפטרה מאוחר יותר בשנת , הייתה איתנו במסתור, רוזה, סבתי

, רלכן היא החליטה לא להוציא אותנו מהמסתו, ידעה לאן מובלים היהודים ומה עושים להם מיגם א. כל מה שקרה מסביב

  . בנס הבית בו חיינו לא נפגעורק , או שהיינו בשוחות, מתחת לשולחן או למיטות היינו נכנסיםכאשר היו הפצצות ו
כל הנשק שלהם עבר  רצו להגיע לרוסיהכשהגרמנים ו, כבת ענקיתובקצה הייתה תחנת ר, הרחוב בו היינו היה רחב וארוך

במשך כל המלחמה . נורא לראות את כל זה והיה, כל הזמן, ברחובהם ם כל הפליטים היו הולכים ג, בנוסף לזה .ברחוב שלנו

כשהגרמנים הגיעו והתחילו הקרבות באזור בו אנו . פשוט לא יצאנו משם, לא למדנו, לא יצאנו לרחוב, הסתתרנו כמה שאפשר

הם , שלה נמצאת פה ומסתתרתהם אמרו לה שהם יודעים שהמשפחה , אימי הייתה צריכה לבשל עבור הצבא הגרמני, היינו

  .אם היא לא תביא הם ימסרו אותנו אך, שאם היא תביא להם אוכל הם לא יעשו לנו כלום אמרו לה

 בתיםהיו מעין שוחות מתחת ל, בבתים באותה תקופה לא היו מקררים, כבר לא היה אפשר לגור בבתים, תחזקוהכשההפצצות 

. המצב הקשה הזה נמשך שלוש שנים. בר קשה מאוד עברנו להסתתר שםבגלל שהמצב היה כ, ושם היו שומרים את האוכל

הם , אנחנו שמענו שהגרמנים לא הספיקו לסגת, וגירש את הגרמנים, כבש את רומניהכשהצבא הרוסי נכנס ו, 1945אוגוסט עד 

  .לא רצו להגיע לשבי הרוסי לכן הם תלו את עצמם
החיים , כי החיילים הרוסים לא היו כל כך נחמדים, המשכנו להסתתר ,למרות שהצבא נכנס לרומניה המלחמה עוד לא נגמרה

זה היה כאילו . היו מחסני נשק שהיו מפוצצים, כנופיות שהסתובבו ברחובות, רציחות, היו הרבה גנבות, לא חזרו למסלולם

הגרמנים פלשו אני שמעתי שכש, אבל הדבר הכי חשוב הוא ששרדנו למרות כל הסיפור הקשים שהתרחשו .השהמלחמה חזר
  .לעיירת הולדתי הם פרצו לבית ספר והרגו את הילדים בכך שהם דפקו להם מסמרים ברגליים

  
  

  



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
  

, מצאה אותו הרוסאך  היא רצתה למצוא את ביתנו. הביתה זורלחואימי החליטה , הייתה רגיעה מסוימתלאחר כמה חודשים 

, מי החליטה לשפץ את הביתא. ם החזיקו סוסים בתוך ביתנוהגרמניו, אבל בתוך הבית היה בור ענק, וגג ודלתות, היו קירות
הרצפה  היא הייתה נוסעת ברכבת משא לעיירה ולאט לאט שיפצה את .רה לנו מעולם איך היא עשתה את זההיא לא סיפ

היא , לא הייתה צעירה ובכל זאת עשתה זאתהיא אמנם . על מנת להביא את הבית למצב שאפשר לגור בו, והקירות והדלתות

  .יתה אישה אמיצה מאודהי
העמיסה עליה את מעט הציוד שהיה לנו ואת מכונת  ,לקחה עגלה וסוסההיא כשנגמר החורף ו, השיפוץ נמשך כמה חודשים

לאט לאט אחי ואימי התחילו לקבל קצת עבודות תפירה מאיכרים . הגענו לבית שאמי שיפצהו, יהופודולאיללהתפירה וכך נסענו 
לא היה בית . וקמח תירס, עוף מדי פעם, גבינה, שמנת, קצת ביצים –לא כסף , היתה אוכלההתמור, מהאזור שהכירו את אבי

חלק מהאנשים שהגיעו היו אנשים , משפחות בודדות לאחר המלחמה חזרו לשם, למרות שהיינו הרבה אנשים בעיירה, ספר

  .שנדדו והחליטו להשתקע בעיירתנו ,זרים
הגיע . בעיירה היינו בודדים לכן היה קשה להקים גרעין, שמענו על תנועות שמקימות גרעין, כל הזמן חלמנו על העלייה לארץ

הגיעו אלינו גם אנשים  ,אבל. ך הכל עשרה ילדיםהיינו בס, הוא רצה להקים גרעין, עלינו בחור מיאסי מתנועת גורדוניה
ונסענו גם אנחנו  מאוד הוא הגיע ליאסי כי משפחתו גרה שם הייתה התרגשות גדולה, היה לי דוד שהיה בבריגדה. מישראל

  . בגלל שתנועות הנוער לא היו ממש חוקיות היינו נפגשים כל פעם במקום אחר. אותו פגושל
לארץ היא התיישבה עם  כשאחותי עלתה. לפני הכרזת העצמאות 1947תנועת הנוער בשנת  אחותי הגדולה עלתה לארץ עם

אחי  .התפקיד שלה בקיבוץ היה לעלות על מגדל המים וכל מטוס שהתקרב היא הייתה צריכה להודיע. הגרעין שלה בניר עם

ם האוניה עהם עלו לארץ , ר מצווהשם חגגו לו ב, ילדים יתומים הם נסעו להולנד והיו שם שנה 500הצעיר עלה לארץ עם 
אבל לא נתנו לנו לעלות כל כך , גם אני אימי ואחי הגדול ורצינו לעלות לארץ, אחרי שאחי עלה לארץ. הראשונה שישראל קנתה

לא היה לנו מספיק כסף עבור . והם אישרו את זה רק לאחר שלוש שנים, היינו צריכים להגיש בקשה לממשלת רומניה, מהר
בכל זאת הצלחנו , לנו לזוז בגלל השלגואני ואימי הגענו לבוקרשט בחורף ולא יכ. ני חושבת שהסוכנות עזרה לנוהנסיעה וא

יתה העלייה הראשונה יזו ה, משם עלינו על האוניה טרנסילבניה. עיר הנמל של רומניה –הצלהגיע לרכבת ונסענו לקונסטנ

  .שהייתה מאושרת על ידי ממשלת רומניה

  

  ייך  בארץי על ח/נא ספר

היא הספיקה להתחתן והיא גרה , אחותי כבר הייתה פה, אני זוכרת שחגגנו את חג הפורים באוניה, 15.3.1952-הגענו לארץ ב
גר בערך שנה בתל אביב  ,יעקב אחי שהגיע לארץ לפני, ולקחה אותנו לקיבוץ מלכיה היא חיכתה לנו בנמל חיפה. בקיבוץ מלכיה

והתחלתי ללמוד קצת , חיי הקיבוץ מצאו חן בעיני .צטרף לחברת נוער ועבר לגור בקיבוץ דוברתולאחר כשנה הוא ה, ולמד שם
  .אבל רציתי, התגייסלא הייתי חייבת ל, לצבא רציתי להכיר את הארץ ורציתי להתגייס כעבור שנתיים אני. עברית

ואימי עברה לגור בקיבוץ דוברת , יהקצת אחרי שהתגייסתי אחותי עזבה את קיבוץ מלכ. כשהייתי בצבא התרחש מבצע סיני
היה , רציתי להיות עצמאית, לא רציתי לחזור לקיבוץ? התחלתי לחשוב מה עושים, 1956-השתחררתי מהצבא ב .יחד עם אחי

באותה תקופה עברה לגור  ה לה ילדאחותי שכבר הי. עבורי מכיוון שרציתי לקחת איתי את אימי היה קשהזה ו, אז מיתון

וכל משפחתו נהרגה , שלמה יליד הונגריה .שלמה בלש –ושם הכרתי את בעלי , לגור איתה בקיבוץעברתי ני א, בקיבוץ סער
כשהיה , אחרי המלחמה.  שהעביר קבוצת ילדים לכפרים, על ידי ראול, בזמן המלחמה הוא היה בגטו והוא ניצל. בשואה

כששלמה הגיע לארץ הוא למד במכמורת הוא למד . והוא עלה לארץ עם האוניה אקסודוס, בכפרים הוא שמע על ארץ ישראל
  . כשהוא סיים את לימודיו הוא הצטרף לגרעין החותרים שהצטרפו לקיבוץ סער, שם ימאות

בהתחלה גרנו בבית עלוב מאוד וכל . עברנו יחד איתם למושב לימן, אחותי ובעלה החליטו לעזוב את הקיבוץ לטובת המושב
כל שנה . אפילו השירותים היו מחוץ לבית, עם הבית הקטן, נו למושב קיבלנו אדמות ריקותכשהגע .פעם שיפצנו והוספנו קצת

לכן , והיו לנו שני ילדים שהיינו צריכים לפרנס, אבל זה לקח זמן עד שהעצים נתנו פרי. עשרה דונם של פרדס, נטענו מטעים

, הוד, ליאורה, שלוש בנות ובן –ש לי ארבעה ילדים יכיום  .הוא היה עובד בציוד כבד בכל הארץ, שלמה יצא לעבוד מחוץ למושב
אין לנו ארץ , כי זה המקום שלנו, הדבר שאני הכי הייתי רוצה הוא שכל היהודים יחיו בישראל. ושישה נכדים. נטע והדרה

  .אני מאוד אוהב את הארץ הזו. אחרת
  

  הסיפור נכתב על ידי מרים בלש
  

  2013אוקטובר , מושב לימן

  
  *מצורפות תמונות



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אבי בצעירותו
  הורי  אבי ואחי

  ואחי) משמאל(אני   אחי ומשפחתו  אני ומשפחתי


