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Orhei (Aorgiib), 

District of Serbia                                           

  רומניה :ארץ לידה

 

  מאיר פרישר  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  '   איטה חיימוביץ :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  מחוז בסרביה, )אורגייב(אורחיי 

   בלועזית
Orhei (Aorgiib), 

District of Serbia 

 1940-עד ל( רומניה :ארץ המגורים

 -שבה בסרביה סופחה לברית

  )המועצות
 

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 שלוש שנים בגימנסיה

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  "גורדוניה"תנועת נוער ציונית 

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  1943 - 1941רוסיה , מחוז סטלינגרד              )שם העיר או האזור ושם הארץ(
  1946 -1943)אוקראינה, רוסיה ובעיר חרקוב, שירות במחוז סטלינגרד(תפקידי עורף - גיוס לצבא האדום

  
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

  ).כיום נהוג לקרוא לה אורחיי אך אני רגיל לומר את שמה אורגייב. (אני נולדתי למשפחה יהודית מסורתית באורגייב

אבא שלי היה  ).אסתר(ברונה ופירה , פייגה :היו לי שלוש אחיות .משפחה שלי וקהילה יהודית גדולה באורגייב חיו הרבה קרובי

ספר תלמוד תורה  -ואז למדתי בבית 4למדתי בחדר מגיל  .חיינו בבית קטן ושמרנו על המסורת היהודית .מוכר בחנות למוצרי עור

בסיום לימודיי בבית הספר היסודי התקבלתי לגימנסיה  .חמש כתות ספר יסודי רומני ממלכתי - לאחר מכן למדתי בבית .7עד גיל 

למדתי את , לאחר הלימודים בגימנסיה למדתי בבית ספר מקצועי יהודי בבוקרשט בירת רומניה .רומנית ולמדתי שם שלוש שנים

  .מקצוע הטקסטיל

  

למדתי שם  . ית בבית ספר מקומי מולדובניאז רשמו אותי לכתה שביע. המועצות כבשה את בסרביה שם חיינו - ברית 1940ביוני 

היו ארגונים ציוניים באזור שהכינו  .שנה אחת עד שהמלחמה הגיעה לאזורנו ואיתה כל הסכנות בכך שאני ומשפחתי יהודים

ארגון שנחשב ל" גורדוניה"אני הייתי שייך לארגון ציוני בשם  .היו לי קרובי משפחה שנסעו לישראל כציונים. צעירים לעלייה ארצה

  .אך כשהגיע השלטון הרוסי כבר לא נתנו לצאת, תה שנהפוך לחלוצים ונעלה ארצהיהכוונה הי .חילוני

  

  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, שהיו בסביבתך בגטו או במסתורהאנשים  ,או בהתנגדות בריחהב

כשהמטרה , השארנו הרבה מאחורינו .אבא ושלושת אחיותיי ברחנו מאימת הנאצים שהחלו מגיעים לאזור בו חיינו, מאיא, אני

אני ואחותי פייגה . לנולכן התפצ, לא נתנו לנו לעבור ביחד באותו מקום, יתה בעייתיתיהדרך לעבור ה. יתה להתקדם מזרחהיה

הגענו לתחנת . רוסיה, משם לקחנו רכבת למחוז סטלינגרד . שם נפגשנו כולנו שוב, חצינו את נהר הדנייסטר והגענו לדובסרי

הגענו לאחד הכפרים  .במהלך הדרך זרקנו הרבה חפצים שלקחנו כי היה קשה לסחוב .אזור מיכאליבקה, רכבת סיריבריקובה

  . ם באמתיהודי יםכדי לראות איך נרא -הם התקבצו סביבנו, שים בכפר מעולם לא ראו יהודיםהאנ. במחוז סטלינגרד

  

אך כשגילו אצלנו בהתחלה הם חיפשו את אותם סימני זיהוי  .קרניים וזנבלהם יש ש -על יהודיםהם שמעו רק מעשיות , לפני כן

מא ואבא עבדנו בכל יא, חיינו בו כשאני. כפר שהיה קולחוזנשארנו באותו  ...אנשים רגילים ההתקבצות והסקרנות נרגעה אנחנוש

היו שולחים אותי לכל . בתקופה שעבדתי בקולחוז הייתי לבוש ממש רע .שנתיים - היינו בו כשנה וחצי. מה שהיה צריך בקולחוז

 .עם הציפורניים ברגליים עד היום יש לי בעיות, בגלל שהרגליים שלי קפאו אז . מיני שליחויות ועבודות בחוץ וקפאו לי הרגליים

הראש היה מסתחרר . אם קראו לי ורציתי להסתובב לא יכולתי. בתקופת המלחמה אני זוכר שהיה מחסור רב והיה לי מאוד קשה

מלח ולא היה , גפרורים, היה מחסור רב במוצרים בסיסיים כמו סבון, היה רעב וקור. ויכולתי ליפול מרוב חולשה וסחרחורת

  . היה לנו קשה והיינו צריכים ללמוד רוסית מהר, יינו דוברי רומנית ויידיש ולא דיברנו רוסיתבגלל שה ..חימום

  

חיפשנו אותו אך . גייסו אותו לתפקיד עורף והוא הפך לנעדר. גייסו את אבא לצבא האדום למרות שהיה אדם חולה 1942בשנת 

הלכנו הרבה ברגל לתחנת רכבת . מהקולחוז החלטנו שנעבור 1943בשנת  .מאז לא היה שום מידע עליו, ללא מענה

מצאנו שם בית נטוש ובו חיינו  ).לשם הגענו ברכבת כשרק הגענו לאזור סטלינגרד לראשונה. (אזור מיכאליבקה, סיריבריקובה

לל מא בכיא .יצא לי לאכול יותר -היה לי יותר קל כשעבדתי שם. עשיתי כל מה שנדרש, מצאתי עבודה בחדר אוכל .בתנאים קשים

  .לא ידעה רוסית ולכן זה הקשה עליה מאוד

  

לא לקחו . לתפקיד עורף -גייסו אותי לצבא) 1943(באותה שנה .קיבלו מזון דרך כרטיסיות, באותם תקופות לא היה כלום בחנויות

ת השפה הרי הייתי פליט לא מקומי ולמדתי א(, אותי לחיילות קרביים מפני שלא האמינו שאני סובייטי אמיתי ונאמן מספיק

סוף (כשהרוסים החלו לנצח את הגרמנים  . תי במחוז סטלינגרד בשיפוץ בנייה הרוסה וכל דבר שביקשו ממניבצבא שיר ).הרוסית



 

מא שלי נסעו לאזור פולטבה באוקראינה בכדי להיות יותר קרובות לביתנו יאחיותיי וא -המשפחה שלי) 1944ותחילת  1943

  ). אורגייב(שבבסרביה 

  

אחיותיי הגיעו למפעל סוכר באזור . מא נפטרה מהתנאים הקשים והרעביבדרך לשם א, כבת והתנאים היו מאוד קשיםהן נסעו בר

אוקראינה מהגרמנים בשנת , חררו את העיר חרקובכשש .הגרמנים כבר עזבו את אותו מקום כשהן הגיעו. פולטבה ושם חיו

) אל אחיותיי שחיו באזור פולטבה(נסעתי אל משפחתי   .הצבא העביר אותי לעיר חרקוב לשחזור מפעלים הרוסים 1943

  .התנאים אמנם היו יותר טובים אך עדיין מאוד קשים. יומיים כשעדיין הייתי בצבא - להתארח ליום

  

עבדתי שם עד ספטמבר . ניצלו אותנו בצבא לעבודות קשות, היה מאוד קשה. כל הזמן רציתי להשתחרר מהצבא אך לא נתנו לי

, כל השנים שהיינו פליטים לא היה מספיק אוכל ולא היו בגדים לחורף. רו אותי וחזרתי לאורגייב לגור עם אחיותייאז שחר, 1946

  .לא למדתי חמש שנים בתקופת המלחמה עד שהשתחררתי מהצבא .היה מאוד קשה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, המלחמהחייך אחרי , השחרור וחזרתך הביתה(

היה רעב . גם אני חזרתי וחיינו ביחד . לא נשאר דבר -הבית היה ריק והרוס. בסיום המלחמה האחיות שלי חזרו חזרה למולדובה

למדתי ושיפרתי . לא סיימתי בית ספר ולא היה לי מקצוע, 22הייתי בן  .כל המוצרים ניתנו בכרטיסיות, באורגייב לאחר המלחמה

  . הייתי טוב במקצועות ריאליים כמו מתמטיקה והכי קשה היה לי כשנתבקשתי לדוגמא לכתוב חיבור ברוסית. ת שליאת הרוסי

  .והשלמתי בגרות, באורגייב סיימתי בית ספר ערב שנה אחת

  

בשנת סיימתי את לימודיי בתור מהנדס . אוקראינה, התקבלתי ללימודים לאוניברסיטה של הנדסה ובנייה בעיר אודסה 1947- ב

שנינו קיבלנו הפנייה לעבודה . התחתנו 1952ובשנת , באוניברסיטה הכרתי את אשתי נולמן סימה שגם היא למדה הנדסה .1952

העבירו  1963בשנת  .נולדה בתי אירנה 1958בשנת  .נולד בני ויטלי 1953בשנת  .בבניית תחנת כוח, עיר במולדובה, בדובסרי

 אשתי . החברה שלי בנתה מפעלים בעיר קישינב והאזור .לכן עברתי לשם עם משפחתיאותי לעבוד בקישינב בחברת בנייה ו

עבדתי באותה חברה כמנהל מחלקה ולאחר  1985עד שנת  .לבנייה בעיר קישינב עבדה גם היא בתור מהנדסת בחברה, סימה

  .מכן יצאתי לפנסיה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, הציבורית או התרבותיתפעילותך , תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

  .עברנו לרחובות ומאז אני גר בה 1994בשנת . לציון - לעיר ראשון, 1991הגעתי לישראל עם אשתי והמשפחה של הבת שלי ביוני 

  .נפטרה אשתי מסרטן 1999בשנת 

  

 

 ,רחובות, לוסי קליינרמן :ראיון

  2013מאי 

 

 

 



  

 

 

 


