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  קורותיך לפני המלחמה 

  

  
עם , היינו משפחה רגילה. כל העיירה הייתה כזאת. למשפחה יהודית דתית מובהקת, בוחוש, נולדתי ברומניה בעיירה קטנה

 –בגלל זה יש לנו את השם בוסטן . והמשפחה שלי התעסקה גם עם גידול דלעת, לאבא שלי הייתה מאפייה, הכנסה נורמלית

השם . ורות וברומניה המקצוע שהיית עוסק בו זה היה השם משפחההגידול דלעת עבר אצלנו הרבה ד. זה דלעת ברומנית

  . האמיתי שלנו זה סלומון

  .אבל לא היה חסר לנו כלום. של שאר המשפחה כי לא גרנו באותו אזור, משפחה לא הייתה לי הרבה גם ברומניה

ד הילדים אמר שאם אני אבוא ואח, בערך אנשים כבר היו אנטישמים' וכשהגעתי לכיתה ב, בהתחלה למדתי בבית ספר נוצרי

והוא הלך , כשהגעתי הביתה סיפרתי לאבא שלי. לבית הספר מחר הוא יכניס את הראש שלי לגלגלים של העגלה של המנהל

וההורים שלי העבירו את כל האחים שלי לבית , אבא שלי הבין". תחזיק את הילד שלך בבית"המנהל אמר לו . למנהל וסיפר לו

  . 'עד כיתה ה. ושם למדנ. ספר יהודי

  

  קורותיך בזמן המלחמה 
  

  

אמא . שנים 4איך שהיא התחילה לקחו את אבא שלי לעבודות כפייה ולא ראינו אותו , 10כשהייתי בן המלחמה התחילה בערך 

ילדים  4נשארנו . היא הייתה שם כל המחלמה ואפילו קצת אחריה. בגלל שהתפוצץ לה הטחול שלי אושפזה בבית חולים

היה לנו מזל שלאבא היה עובד נוצרי . ולכל דבר אני הייתי צריך לדאוג להם לאוכל. ואני הייתי הגדול בניהם, בודדים בבית

אז לפחות ללחם לא דאגתי כי . היה שם לנו שק עם כיכר לחם הוא אז כל ערב, שהמשיך לעבוד במאפיה והוא היה גר מאחורינו

א יכל להוציא היו ימים שהוא ל. כי אם היו תופסים אותו עוזר ליהודים היו הורגים אותו, אבל הוא היה מפחד, הוא היה דואג לנו

  ". היום לא יהיה לחם"אז הוא היה עובר ברחוב לידי ואומר , לנו לחם

קטן כדי שיוכלו להכניס  יםהייתי חותך את העצ, כדי לפרנס את האחים הקטנים התחלתי לחטוב עצים אצל אנשים פרטיים

צריכים לעבוד  10ם ילדים מגיל עבדתי בזה עד שהחליטו שג. אבל עבדתי, 10זאת עבודה קשה מאוד והייתי רק בן , לתנור

ונתנו לנו לעשות את הכביש מהעיר לתחנת  12-13כבר הייתי בן , זה היה בערך שנה וחצי לפני סיום המלחמה, בעבודות כפייה

  . כל בוקר היינו צריכים להגיע למקום האיסוף כדי לעבוד. רכבת

היא שינתה לו את . טיפלה בוחנה בן שנתיים בערך ואחותי  היה לי אח קטן שהיה. האחים שלי היו קטנים מידי ולא יצאו לעבוד

  . קוראים לו סימון ואנחנו קוראים לו לולו כי היא הייתה מנדנדת אותו ואומרת לולולו וזה נשאר עד היום. השם

  

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  

  

הוא ישר אמר שאנחנו נוסעים , איך שהיא נגמרה אבא שלי חזר הביתה, אלוהים רצה שהכל יעבור בשקט ונגמרה המלחמה

קצת אחרי שהיא נגמרה הוא שילם הרבה כסף כדי שיטפלו טוב באמא שלי ויוכלו לשחרר אותה . לא נשארים ברומניה, לישראל

איך שעברנו את הגבול שומרי הגבול פתחו . נו לטרנסילבניה כדי לעבור את הגבול להונגריה בדרך לארץיצא. מבית החולים



 

אחי ראובן ועוד ילד , אני. וגם כל אחד מאיתנו ברח לכיוון אחר. והמדריך שאבא שלי שילם לו כדי להעביר אותנו ברח, באש

. את הסבל הכי גדול לנו בשלב הזה היה. ואחותי חזרו אחורהאבא ואמא והאח היותר קטן . בשם מנחם ברחנו לכיוון הונגריה

אכלנו . בקושי הצלחנו ללכת, היה רעב קשה, לא היה לנו מה לאכול. מסתובבים בתוך שדות תירס וביער, ילדים קטנים 3היינו 

  . ףזה היה כי, מה שכן היה טוב זה שביער היו לנו פירות יער. תירס חיי או תפוחי אדמה חיים מהשדה

אני וראובן היינו בלי כלום אבל למנחם היה תרמיל וזרקנו כל מה שהיה בתרמיל ומילאנו את זה בפירות כדי שיהיה לנו מה 

באחד הימים בזמן שישבנו בתירס ראינו יהודי עם שטריימל ופאות עובר . מנחם סיפר שעד היום התרמיל הזה אצלו. לאכול

תחכו פה אני "והוא אמר ". בתירס"צעקתי חזרה , "?איפה אתה"הוא הסתכל ושאל אז " אנחנו יהודים"צעקתי לו ביידיש  .לידנו

בא הוא שעה  -כעבור חצי שעה . שעה אבל חשבנו שזה חודש מרוב פחד –חיכינו שם אולי חצי שעה ". אבוא לקחת אתכם

ליהודים רומנים להכנס  זה היה אחרי המלחמה אבל לא נתנו. ולקח אותנו לתוך העיר, כיסה אותנו, ולקח אותנו עם עגלה

ואסף , עם אוטו אמריקאי, לבריגדה הישראלית מישהו שהיה קשור ואחר כך הגיע, הוא הסתיר אותנו בתוך בניין. להונגריה

וינט והיינו מקבלים מהם 'מצאו בשבילנו דירה מהג. שם התחלנו כבר לחיות נורמלי. יהודים שהיו שם והביא אותם לזלצבורג

משם התחילו . כי הייתי הכי גדול "הראש"עדיין הייתי עם אחי הקטן ראובן  ועם מנחם אבל אני הייתי  .בגדים,שתיה , אוכל

ורצו בסוף שנגיע למרסל , להעביר אותנו ממקום למקום בתוך משאיות של הבריגדה כי לא היו לנו אישורים להיות בשום מקום

שלושה , חודשים 9שם היינו  ,מזלצבורג לקחו אותנו לוינהאז . שזה היה מסלול שעשו עוד לפחות אלפיים אי. ומשם לארץ

  . שם היינו חודש ימים, משם לקחו אותנו לאיטליה. זאת האמת, דאגו לנו שיהיה לנו טוב .בבית חולים רוטשילדמתוכם 

ם כבר ש. ומשם לגרמניה, ועם הכסף הזה החזירו אותנו לאוסטריה, הם שילמו טוב. עבדנו שם בכרם של המאפייה האיטלקית

, חודשים ולימדו אותנו עברית 4-שם היינו שנה ו. בית לילדים -קינדרהיים , בדיסלדורף הביאו אותנו למנזר, לא היתה בעיה

משם לברגן בלזן , שלוש –משם הביאו אותנו לרוזנהיים לשבועיים . לימדו אותנו כל מה שצריך ללמוד, לקרוא ולכתוב

עם ההקמה  48 - ממרסל העלו אותנו על אוניה והגענו ארצה ב. כבר ידענו שזה הגבולו, ומשם העבירו אותנו למרסל, לחודשיים

  . של המדינה

לא היה לנו ... סיגריות, שוקולדים, סוכריות –וינט עם המון דברים 'בכל התקופה הזאת היינו מקבלים פעם בחודש חבילות מהג

היינו לוקחים . היה מטבח והיה כל מה שהיינו צריכים –קיבלנו הכל במקומות שהיינו בהם  מה לעשות עם החבילות האלה  כי

היינו הולכים בוינה . נותנים לשומר ליד הדלת שתי סיגריות והוא היה מכניס אותנו לקולנוע, את הסיגריות והולכים לקולנוע

בכל גרמניה . היינו משלמים גם שם עם סיגריותאז , לא היה לנו כסף, שם היה הגלגל הענק ביותר בעולם –למשל לפרטאר 

של אחי ושל , שלי –ולנו היו שלוש חבילות . אחרי המלחמה ממש לא היה כלום אז בשביל סיגריה הם היו הופכים את העולם

  .וינט מאוד דאג לנו'הג. כשעזבנו את וינה השארנו שם דברים בחדר שמי שבא אחרינו היה יכול לחיות עוד חודשיים. מנחם

  חייך  בארץ
  

חודשים אחרי  5-6. רומניה לא ידעתי איפה המשפחה שלימאז שברחנו מהירי בגבול . כשהגענו לארץ הגעתי לקיבוץ גליל ים

שהיא בטח הלכה עם , אמרתי לו שלא יבלבל את המוח, שגר בבאר שבע סיפר לי שהוא ראה את אחותישהגעתי חבר שלי 

אותה  הלכנו לחפש אותה ובאמת מצאנו. אני ישר לקחתי את הדברים ובאתי לבאר שבע אליו. אבל הוא התעקש, ההורים

נשארו ברומניה כי לא יכלו להגיע כי כבר  הם. והיא אמרה שכולם חיים" ?ההורים, חנה"אני אמרתי לה  .לא האמנו. במעברה

ועד אז גם הייתי שולח להם כסף כל , ומשהו דולר 2000, אחרי שכבר עבדתי אני שילמתי כדי שהם יעלו. לא היה להם כסף



 

  .חודש

את  כי כבר ידעתי, בגלל מתמטיקה, והיו מעיפים אותי מהכיתה כל הזמן, כשהגענו לקיבוץ התחילו ללמד אותנו הכל מההתחלה

וכל מה שהמורה היה כותב לנו אני כבר הייתי נותן לו את התשובה , כל מה שהיינו לומדים שם למדתי כבר ברומניה. כל החומר

הגעתי ללמוד באורט בהרצליה כי בקיבוץ לא ידעו מה . אז הוא תמיד התעצבן ואמר לי לצאת החוצה. עוד לפני שהוא אמר

  .א היה לי כסף להמשיךכי ל, מה זמן עזבתיאחרי כ. לעשות איתי

הוא אמר שעם הידע שלי במתמטיקה אני יכול להגיע ". לך ללמוד הלאה, חבל עליך"שאמר , יהודי גרמני, הנץ, היה לי מורה

אז אני נרשמתי ללימודים , לשאמר שהוא יעזור לי כמה שהוא יוכהיה לי חבר . ולי לא היה, אבל בשביל ללמוד צריף כסף. רחוק

אז זה לא היה מסודר כמו . הוא נהיה חולה ולא היה מי שיעזור לי עם הכסף שהתחלתי ניהצבא אבל לפבלתי דחייה מוקי

  . היה צריך לבחור. לא היה אפשר לעבוד וללמוד יחד, שהיום

כסיימתי את השירות שלי לא . הייתי בכל מלחמות ישראל במהלך השנים, הל"בקיבוץ גליל ים הייתי שנתיים ואז התגייסתי לצ

לירות כדי לקנות לה מתנה והם אמרו שאין  30וביקשתי מהקיבוץ , בזמן שהייתי בקיבוץ אחותי עמדה להתחתן. לקיבוץ חזרתי

ואת , 17בן , הייתי פישר, הייתי מתקן לו משאבות מים, מחוץ לקיבוץ אצל יהודי שקוראים לו כרמלי עבדתיאני . להם כסף

כדי לקנות מתנה לאחותי והם לא  30ואני ביקשתי רק , לירות 80 –בוהה הייתי מקבל משכורת ג. הכסף הייתי מעביר לקיבוץ

לקחתי את ראובן , היה שם חדר נהדר. כרמלי שעבדתי אצלו שמע והוא אמר לי לבוא לגור אצלו בפרדס. אז עזבתי, הסכימו

  .בסוף גם מנחם הגיע לגור איתנו. והלכנו לגור שם

הכרנו דרך מישהי שהכרתי בבאר שבע שהביאה את בת דודה שלה . אישתי, שם פגשתי את שרה, אחר כך הגעתי לבאר שבע

, בבאר שבע התחלתי לעבוד על טרקטור בסוכנות. כעבור פחות מחצי שנה כבר התחתנוו, לבאר שבע כדי להכיר לי אותה

, אז הלכתי לשם, תי ללשכת העבודה ואמרו לי שיש עבודה ברכבתהלכ. חודשים היו צמצומים בסוכנות אז פיטרו אותי 3כעבור 

כשהגענו לבאר . התחלנו לעבוד ברכבת ליד קיבוץ נען ועשינו את המסילה לכיוון באר שבע. העיקר משכורת, לא היה לי אכפת

נהל תחנת ומסתבר שזה היה כדי לקבל את התואר מ, אז הלכתי להשתלמות, שבע המנהל עבודה אמר לי ללכת להשתלמות

והגעתי לבאר שבע וקיבלתי , לימדו אותי הכל, הלכתי לקורס. התאמתי כי ידעתי את השפה ואת כל מה שצריך. באר שבע

  . המשכורת לא הספיקה לאוכל, אבל זאת משכורת של עובדי מדינה וזה גרושים. תפקיד מנהל תחנה

אמרתי שאני , מקס שאל מה אני עושה. מנהל השקםהיה , מקס, אחד מהם, בזמן שעבדתי שם פגשתי בבאר שבע חברי ילדות

פגשתי , למזלי .אז התחלתי לעבוד בשניהם. אבל שאעבוד גם בשקם, מנהל תחנת רכבת והוא אמר שאני אמשיך לעבוד שם

שאלתי אותו אם יש לו עבודה . ואותו שלחו להיות מנהל תחנת קמח בבאר שבע, שהיה חבר מהכיתה ברומניה, גם את ארליך

ואז . ושפגשתי את מקס שנתן לי גם עבודה בשקם, רכבת י עושה וסיפרתי לו שאני מנהל תחנתהוא שאל מה אנ, בשבילי

דאגתי . אבל לא היה לי זמן להיות בבית, היה לי זמן לזה, הייתי עובד ימים ולילות. ארליך נתן לי גם עבודה בתחנת קמח

הייתי ישן שעתיים והולך , שנה 15ככה עבדתי . ם כל הילדיםלמשפחה שלי שלא יגיעו לעוני אבל שרה הייתה לבד בבית ע

  .לעבוד

ועכשיו גם , חינכתי ארבעה ילדים לתפארת מדינת ישראל וזה מספיק. היום אני אומר תודה לאל על מה שהיה ואיפה שהגעתי

  .נכדים
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