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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 6 של משפחה היינו, )לרומניה מכן ולאחר לרוסיה שייכת שהייתה 1918 עד – בסרביה (חוטין בעיר יוגרת 1922 בשנת נולדתי
 של המקצוע. רומנית דיברו ספר ובבית רוסית דיברו ברחוב יידש דיברו בבית. ואני ייאחיות 3 ,ברק ומרדכי נדלשי הורי – נפשות
, בינוני היה הכלכלי המצב. אדמה הקטר 200 שכרנו. תבואהה את ומכר חקלאית לעבודה אדמות שכר" הרנדר "היה שלי אבא
 ספר בית" (תרבות "ספר בית ואז בחדר למדתי צעיר בגיל אני, בית עקרת תהיהי) נייטיצון שיינדל -מקורי שם (אמא, למדנו כולנו
 הייתי בנוסף וטלויזיה רדיו היה לא אז לקולנוע ללכת פעם מידי וגם לקרוא מאוד אהבתי הפנאי בשעות מסחרית ובגימנסיה) יהודי
 עבדה נחמה השניה אחותי כלבורנטית עבדה קלרה הגדולה אחותי. קשה ממחלה נפטר אבי 35 בשנת .ר"בית בתנועת ומדריך חבר

  . תלמידה הייתה פנינה והקטנה חשבונות כמנהלת
 הם בנאומים ואז גדולה מאוד צבאית צעדה בעיר הייתה נכנסו שהרוסים הראשון ביום. ברחו והרומנים, הרוסים נכנסו 1940 – ב

 הרוסים י"ע' בצרנוביץ חשבונות הנהלת לקורס נשלחתי אני, מאוד שמחנו ואנחנו לכולם תהיה ורפואה עבודה חינוך כי הבטיחו
  ).בסלפו (חשבונות כמנהל הקואופירציות במרכז ועבדתי

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, ותגטא, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 בעיר פגזים ליפול החלו. חוטין מהעיר גדול חלק אחריהם ושרפו ברחו והרוסים לבסרביה והרומנים הגרמנים נכנסו 1941 ליביו

 אצל והתגוררנו לגמרי שרוף היה כבר שלנו הבית, ההפגזות שאחרי בבוקר כשחזרנו, בתעלות והתחבאנו לעיר מחוץ ברחנו ואנחנו
 את אספו שבוע ולאחר לעיר נכנסו והרומנים הגרמנים. אחים 3 - ו) בשואה נספו כולן, יותאח 4 היו לאימי(, פסיה אימי של האחות

 בעת מהעיר לכן קודם שנה שברחו) רומנית משטרה (הקומיסרים היו הביקורת אנשי. ולמיון לביקורת הגימנסיה לחצר היהודים כל
. שוחררו, פשוטים ואנשים הצידה נלקח פקיד או מנהל שהיה מי, הרוסים אצל עשה הוא מה אחד כל שאלו הם. הרוסים כניסת
: צעק כך אחר. עבודה שמחלקים וחשבו התייצבו אחדים, ומורים רוקחים, רופאים יש האם והכריז גרמני קצין הסתובב בחצר בחוץ
 שתי, הםב וירו לעיר מחוץ אותם הובילו בשורה סידרו כולם את. הקהילה ואנשי השוחטים הרבנים התייצבו, לקהילה שייך מי

  .שאירע את וסיפרו בלילה חזרו והם בהם פגע שכדור מבלי נפלו נשים
 על, מסוכנת בדרך (איתם ברחה היא ברחו כשהרוסים) הרוסים של נוער תנועת (הרוסים אצל "מסמולקהקו" הייתה נחמה אחותי
. הרוסים אצל 1918 מ נשארהש חנה אימי של אחות גרה שם ינהאשבאוקר פודולסק לקמניץ עד הגיעה, )הופצץ הזמן שכל גשר

 בהם שירו שאחרי סיפרו הגויים. שם הייתה אחותי גם ולצערי אחים בקבר אותם וקברו היהודים בכל וירו אותם איגפו הגרמנים
  .בחיים בעודם שנקברו מהיהודים כנראה ימים כמה עוד והתרוממה זזה האדמה באדמה אותם וכיסו
 בחוץ ולהתייצב שרוצים מה כל דקות 10 תוך לקחת ואמרו השכם בבוקר בדלתות ודפק) רומנים חיילים (יםמנדר'ז שבוע לאחר
 סבא את. והזקנים החולים את להוביל בשביל מהכפרים שגוייסו עגלות היו כבר בחוץ. עבודה למחנה אותנו ושמעבירים בכיכר
 כל את שפינו יהודית עיירה -קורןלס הגענו בשיירה הליכה של ימים מספר לאחר. עגלה על הושבנו נטיצון רחל זלמן וסבתא
 היה והעונש לצאת היה אסור מגודרת היתה העיירה. בית בכל משפחות כמה התמקמנו. ריקים נשארו ובתיהם אחר למחנה תושביה
 מת להחליף מה היה שלא ולמי לחם כיכר תמורת בגדים והחליפו לגדר באו הגויים, בכלל אוכל היה ולא עבודה היתה לא. מוות
 תחת חודשיים עבדנו. כביש בסלילת לעבודה הצעירים את והוציאו בלילה באו שבועיים לאחר). חודשים מספר שם היינו (ברעב
  . סיקורן למחנה אותנו החזירו מכן לאחר, אלימה השגחה
 יכוהמש לא כבר וסבתי סבי (ינהאשבאוקר טרנסניסטריה למחנה בשיירה במחנה בחיים שנשאר מי כל את לקחו אוקטובר באמצע
  ).איתנו
 כשיצאנו. כשבועיים בשיירה הלכנו לטרנסניסטריה: לספר שרציתי האישי הסיפור ומכאן חוטין יהודי לכל שקרה הסיפור כאן עד

 הצלחנו יומיים אחרי, ברגל יומיים אותה הובלנו ואימי אני, ללכת יכלה ולא גבוה חום לה היה, חולה הייתה הגדולה אחותי מסיקורן
 החולים את הורידו. להתקדם יכלה לא והעגלה נשבר גלגל ובוץ גשם היה ימים כמה לאחר. חולים של בעגלה מקום לה למצוא
 הבחינו לא נדרמים'והז עברה השיירה ערב לפנות כבר היה עץ ליד הצידה אותה לקחנו. בבוץ ללכת והמשכנו אחותי את ובניהם

. מתה שהיא וראינו לגמרי והפסיקה הלילה אמצע עד נאנחה אחותי, רץהא על ישבנו ואנחנו ואחותי חזק גשם היה לילה באותו. בנו
 מתה אחותי כי עניתי, מהשיירה ברחנו למה שאלו, הדרך לצד יושבים אותנו וראו השיירה מליווי חזרו נדרמים'הז השכם בבוקר
 ופנה" חכה ,לא "ואמר אותו זיקהח השני, מהשכם הרובה את והוריד בהם הניר בוא "לשני אמר אחד נדרם'ז, לידה ונשארנו הלילה
 על עמדתי בכפר הראשון לבית הלכתי, לו תייהוד. בכם ארה פה תכםא אמצא אם, השיירה את מהר ותשיגו אחותך את תקבור: אלי
. אותה לקבור בכדי מעדר מבקש ושאני מתה שאחותי לו והסברתי יצא הבית בעל, להיכנס נתנו ולא כלבים שני שם היו, השער יד
 רצתי. גר הוא איפה לי והראה איתך לדבר יכול) שיפינובקה (הכפר ראש רק אבל יהודי אף להכניס לא פקודה להם שיש אמר הוא

 ושמאלה ימינה הסתכל החוצה אחד צעד צעד הוא. בקשתי את לו ואמרתי דלתו את פתח הוא בדלת לו דפקתי הכפר ראש של לביתו



 עיירה יש מכאן רחוק לא, כלב כמו הדרך בצד אותה שתקבור למה "לי ואמר פנימה בזריזות אותי ומשך ראה לא אחד שאף ראה
 משהו לו תני לאישתו אמר בנתיים". אותה תקברו םואת לשם אתכם אקח אני יהודי קברות ובית יהודי וועד יש שם קופייגורוד

 ובקבוק חזיר שומן חתיכת לחם כיכרות שתי מהאצטבה מוריד נכנס לעגלה ריםווש שני רתם, החוצה יצא". רעב בטח הוא "לאכול
 – דלקופייגורו הגענו ואחותי אימי המתה אחותי את אספנו העגלה על עלינו. ואחותך אמא בשביל קח לי ואומר בשקית שם, וודקה
 זה לצד זה הריצפה על שכבנו כולנו .אחד בחדר אנשים 20 עוד עם ביחד מקום לנו ונתנו אותה קברו ,אותנו קיבלו שם יהודית עיר
  . חוטין יהודי של השיירה ההגיע גם לשם, הבגדים עם
 היה אפשר וממש במיוחד גדול שפם לו והיה מטר 2 - מ יותר היה גובהו, אותו לשכוח לתיויכ לא, במיוחד זכרתי הכפר ראש את

  ".טובים אנשים עוד יש חושך הכל לא "ואמרנו התנהגותו על התפלאנו כן כמו, אלפים בין לזהותו
 ממחלות שם מתו אנשים הרבה. מקום הרבה צריך לזה כי המצב את שם אתאר לא. כשנה נשארתי) פופיבצי מחנהוב (בקופייגורוד

  . משפחתי מכל לבד אני רק ונשארתי והדודים הדודות וכל אחותי אימי וגם ורעב
 כזו יציאה כל וייםמהג לאוכל בתמורה כאלה ודברים בגדים שבמחנה ליהודים להחליף בכדי לכפר מהמחנה בורח הייתי לעיתים
 אחד במקרה). בחיים כשהיו (ולמשפחתי לי אוכל להביא חייב והייתי בררה לי הייתה לא אך למותי לגרום עלולה היית מהמחנה
 בגדים לי היו בגדים לבשתי בקושי ואני ושלג קשה חורף היה) קילומטר 15 - כ, הדרך את לו להראות בכדי (חבר עוד עם יצאתי
 מעילו את עלי שם, אותי ולחמם לשפשף החל השני החבר ונרדמתי לנשום יכול לא כבר שאני הרגשתי חשוף היה וגופי קרועים
  .למוות קרוב מאוד הייתי בו רבים מיני מקרה עוד וזהו אותי להעיר והצליח
 גססתי שממש לומר אפשר, הטיפוס במחלת חליתי אני וגם) רפואה שם הייתה לא (מתו ושתיהן טיפוס במחלת חלו ואחותי אימי
 נכנס אחד ביום. כן גם שלי הסוף כבר שזה וחשבתי בי שיטפל מי היה לא, לזוז לתיויכ ולא הריצפה על שכבתי גבוה חום לי היה

 הגיע הוא, אותי לחפש והגיע דבקופייגורו שאני שמע הוא, פחחכ הגויים אצל לעבוד שיכל מכיוון בדרך בכפר שנשאר חבר לחדר
 תקווה ממנו קיבלתי, לכפר אליו אותי והזמין אוכל לי הביא מצבי מה וראה אותי שמצא לאחר, נתימבחי האחרון ברגע ממש

 הוא שם, לכפר שהגעתי עד שלם יום והלכתי הדרך בצד בגדרות עצמי את מחזיק כשאני הלכתי בקושי קמתי להתאושש הצלחתי
  . מחדש לדנו שאני הרגשתי וממש התנור ליד אותי והשכיבו לאכול לי נתנו ואחותו
 במרכז, הרוסי אלצב גוייסתי ימים שלושה לאחר. לקופייגורוד חזרתי. אותנו ושיחררו נכנסו והרוסים נסוגו הגרמנים 1944 במרץ
 נושא ואחד היורה אחד חיילים שני היו זו למכונה, רגליים שני עם יהייר מכונת קיבלתי. טוב והרגשתי ונשק ביגוד לנו נתנו הגיוס

 דמי אני ,אותי זיהה לא הוא. אחותי את לקבור לי שעזר הכפר ראש אותו הוא שלי 2 מספר פלא איזה וראו) םכדורי (הדיסקים
 ברק היה שמי כיהודי בלט לא שמי גם. כיהודי להתבלט רציתי ולא הגדוד בכל אחד יהודי הייתי .כלום אמרתי לא אך אותו זיהיתי
  .הגרמנים את ואהבו הרוסים את שנאו גםו אנטישמים היו האוקראינים כל, מרקוביץ סלומון
 מחופרים היו אשר הגרמנים מול התחפרנו, בוקר לפנות הגענו, גורודנקו העיר ליד בפולין לחזית שהגענו עד לילות 40 ברגל הלכנו
   .כחודשיים שם היינו מאיתנו מטר מאות כמה רק
 זו  N.K.V.D של 4 למחלקה מוזמן אני כי אמרו תייהזדהש לאחר, אותי וחיפשו חיילים ינש לתעלות אלינו באו אחד בהיר ביום
, מכוסה לבונקר מהחזית מטר מאות כמה איתם הלכתי. חזר לא כלל בדרך לשם שהוזמן ומי פוליטיים אסירים של מחלקה הייתה
 נמצא איתך "מרוא" כן "עניתי" יהודי אתה "לי ואומרים סיגריה לי נתנו לשבת לי אמרו הם, קצינים 4 שולחן סביב ישבו בפנים
 הוא מה, התנהג הוא איך, עליו הכל לי שתספר רוצה אני ,הגרמנים לכם עשו מה יודע אתה, םהגרמני מטעם הכפר ראש שהיה אדם
 את וסיפרתי" עליו לכם לספר ויכול אותו מכיר אני במקרה "אמרתי". השמש אור את יראה לא כבר הוא לפחד מה לך אין.. עשה
 פחדו הם – כלום אותי שאל לא אחד אף, ליחידה חזרתי, אותי ושיחררו לי הודו בפרוטוקול רשמו הם. לי רשעז איך על הסיפור כל

" להם אמרת מה נו "שאלו מה שאל הוא, עליך אותי שאלו לו עניתי" אותך שאלו מה "אותי לחקור התחיל הכפר ראש רק ,לשאול
 הגיע שנים כמה לפני "לו עניתי, שאל" אותי מכיר אתה מאיפה "ודמא טוב אותך מכיר אני אבל אותי מכיר לא אתה: אמרתי ואני
 ואני, אני הוא הזה היהודי" לו ועזרת לקופייגורוד אותו לקחת ואתה אחותו את לקבור בכדי מעדר ממך וביקש מהשיירה יהודי אליך

 כמה לאחר אך כבנו אותי יאמץ הוא בחיים נישאר שאם לי והבטיח אותי ונישק חיבק הוא. עליך אותי כששאלו זה את להם סיפרתי
 חודשים 6-  כ שהיתי מכן לאחר. במקום נהרג והוא, ברסיסים התמלאה בטני, קשה נפצעתי אני שלנו בחפירה פגעה מרגמה ימים
  . 66% נכה משם ויצאתי לסטלינגרד קרוב סטלינו בעיר חולים בבית

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: י דרךציונ(

 בבית חשבונות כמנהל עבדתי, בעבר שם שחיו אלפים מעשרת מיותר יהודים מאות כמה ומצאתי לחוטין חזרתי המלחמה לאחר
  .בראילה עירל, לרומניה נסעתי שנה אחרי, לישראל לנסוע ורציתי בודד הרגשתי אבל רע לא הסתדרתי, חולים
 ר"בית במועדון היינו כאשר) לי היה שלא ודבר כסף מאוד הרבה (כרטיס בשביל דולר 500 דרשו ישראל לארץ להגיע בשביל

 יש שלהם אנשים עםשעוברת בעיר  רכבת על בלחש שמדברים אנשים ישמעת לישראל להגיע ניתן כיצד לברר בכדי בבוקרסט
 אנשים עוד חיכו גם שם הלילה כל בתחנה חיכיתי לילה באותו. לישראל אוניה ומשם רגסבבו נמל הינו הסופי יעדה ואשר כרטיסים
 מקרון רצנו להיכנס נתנו ולא שומרים עמדו דלת בכל אך עליה לעלות ניסינו הגיעה וכשהרכבת) בערך איש 70 (כרטיס בלי כמוני
 עד התנגדנו אך בכח אותנו להוציא באו השומרים, כולנו עליו ועלינו הקרון על נולהתנפ ריק משא קרוןל הגענוש עד לקרון

 לאיזו אותנו שאלו כאשר לקבוצה שייך היה אחד וכל מהרכבת ירדנו שבבולגריה בורגס לנמל עד הגענו, לנסוע החלה שהרכבת



 בנמל שניה בקומה שהיה למאסר אותנו ולקחו באו השוטרים פנוי מקום לפי רזרבה קבוצת אנחנו כי אמרנו שייכים אנחנו קבוצה
  .בבוקר רתלמח לבוקרסט אותנו להחזיר היה וןוהתכנ

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
עקוב אחר כך בנס ציונה בהתחלה גרתי במעברת באר י, לא אפרט את כל התלאות שלי בארץ.  הגעתי סוף סוף לישראל1949 -ב

על שם (ונכד בשם מוטי , יש לי בת בשם יפה.  שנה כמנהל חשבונות50עבדתי , ראשון לציון שנה אני נשוי אנחנו גרים ב56ומזה 
ת  ישראל חי ותחי מדינעם, אני חי וקיים. ים תואר במשפטים ומנהל עסקיםיבתי מורה בתיכון ונכדי ס, כעת אני גימלאי, )אבי

  !!!ישראל
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