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נולדתי בעיר יאש ברומניה בשם דורל פולבר. כולם קראו לי דוריקה. 
בגיל ארבע עשרה יצאתי מרומניה כניצול שואה. אחרי שלושה ימי הפלגה 
באונייה "טרנסילבניה" הגעתי לארץ עם שם חדש שנכפה עלי ונטול מעמד 

חוקי וזכויות. במשך שנים נאלצתי לחיות תחת השם דורל גטלן. לימים 
בחרתי בשם דן אלדורי וכך אני מוכר עד היום הזה. דבר אחד חשוב לי 

להבהיר כבר מן ההתחלה. אינני בנו של שטרול ישראל גטלן, הידוע בכינויו 
איזידור. גם לא אומצתי על ידו. 

בתחילת שנות השמונים, התחלתי במסע סיזיפי, שנמשך כשני עשורים 
ועשרות ביקורים ברומניה, על מנת להוכיח את מה שהיה ברור מאליו. 

אני בנו של ארון פולבר, שנרצח בדם קר בפרעות ביאש ביוני 1941, ובעל 
מעמד חוקי בארץ מולדתי, רומניה. 

כל חיי חיכיתי שמישהו יבחין בי. אבל כולם סביבי היו עסוקים בעצמם. אף 
אחד לא ראה את טובתי. הייתי שקוף. כמעט בכל תחנה אפשרית בחיי, 
כאשר נפתחה בפני דלת לחיים טובים יותר, היה מי שסגר אותה. באופן 

טרגי, ביניהם הייתה גם אמי, פרלה פאולינה פולבר. לאורך כל חייה, הדבר 
שאימא רצתה יותר מכול היה להתחתן. להיות אשת איש. בכל מחיר. 

את המחיר הכבד שילמתי אני. למרות הכול, אף פעם לא הפסקתי לאהוב 
אותה. דאגתי לה וטיפלתי בה. הייתי מוכן לעשות כל דבר בשבילה. כנגד 
כל הסיכויים הצלחתי לבנות לעצמי חיים טובים ומספקים. במקום בו אני 

נמצא היום, יש בי את הכוח ואת הרצון לספר את הסיפור המלא, כפי 
שאני זוכר אותו.

תמונת השער: אבא ואני 1939
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אהבה בשידוך
זה התחיל כמו שידוך מאולץ, חסר תקווה, והסתיים בסיפור אהבה. ארון היה 

שען מוכשר ומצליח. טוני, אחותו הצעירה, הייתה בחורה תוססת ומוקפת 
בחברות אותן נהגה להזמין לביתה לעיתים די קרובות. ארי, כך כינו אותו 

בחיבה, הכיר את כולן וצפה מן הצד. 
"האם פאולינה מוצאת חן בעיניך?" הפתיעה אותו טוני יום אחד. 

"מי? זאת עם העיניים הגדולות היפות?" היתמם ארי. הוא כבר שם עליה עין.
"כן, היית בוחר בה?" 

"האם בכלל תרצה אותי?"
"תשאיר לי את העניין הזה".

פאולינה ידעה על קיומו של ארי אבל הוא לא ענין אותה. ליבה היה שבוי אצל 
מרקו חברה. הם היו מאוהבים ונשאו עיניים ליום בו יוכלו להתחתן.

למרקו היו שתי אחיות מבוגרות ממנו. על פי הנוהג, היה עליו להמתין עד 
שהן תתחתנה לפניו. לרע המזל, לא הייתה להן נדוניה שתאפשר להן נישואין. 
על מנת לצאת מן הסבך, מרקו תכנן להעביר למשפחתו את הנדוניה שיקבל 

מהוריה של פאולינה, לטובת אחיותיו. אבל הנדוניה לא הספיקה עבור שתיהן. 
החלום של פאולינה ומרקו התרחק, הם לא ראו פתרון באופק הקרוב אך 

המשיכו לקוות ולחכות.

 "זה לא מוביל אותך לשום מקום", התריסה טוני בפניה של פאולינה 
והציעה לה להתחתן עם אחיה, שהיה במשבר פרידה מארוסתו. פאולינה 
 דחתה את הרעיון, אך טוני התעלמה והפנתה את ההצעה ישירות לגיטל, 

אמה של פאולינה. 

אימא ואבא 1935



9 8

"אם העניין רציני", ענתה לה גיטל, "שלחי אלי את אימך. איתך אני לא מדברת 
על נושאים כאלה".

סופיה פולבר נסעה ברכבת החשמלית לשוק הגדול, למסעדה של הזוג 
יאנקוביץ, הוריה של פאולינה. תוך זמן קצר התקיים מפגש היכרות רשמי. 

בנוכחות בני משפחה משני הצדדים נשאלו השאלות המתבקשות ישירות וללא 
גינונים מיותרים.

"האם היא מוצאת חן בעינייך?" נשאל ארי. 
"כן" ענה בקול בטוח. 

"האם הוא מוצא חן בעינייך?"
באי רצון מופגן ענתה פאולינה "כן", הלמה בשתי ידיה על השולחן וקמה. 

היא ידעה שאין לה ברירה. האירוסין היו עובדה מוגמרת.
ביום האירוסין העניק לה ארי זוג עגילי זהב מעוצבים כשני כדורים קטנים. 

ב 11 בנובמבר 1934 הם באו בברית הנישואין. כמקובל, ארי ענד לה טבעת 
ומשנוכח כי פאולינה שכחה לקנות טבעת עבורו, שלף טבעת נוספת ואמר: 

"דאגתי גם לזה".
הם התחילו את חייהם המשותפים בדירתו של ארי: שני חדרים בקומה השנייה 

 Curtea .של מבנה גדול, שבעבר שימש בית מלון, ובמרכזו פאטיו גדול
Mare קראו למקום. החצר הגדולה. 

השגרה עצבה את חייהם. פאולינה המשיכה לחשוב ולהתגעגע למרקו. ארון 
חיכה ליום שהוא יתפוס את מקומו בליבה. הוא עטף אותה בדאגה ובתשומת 
לב וסיפק לה חיי רווחה. החיים שפאולינה דמיינה לעצמה. לאט לאט הכעס 

והאכזבה פינו את מקומם להתאהבות גדולה וסוחפת. ארון הפך להיות האדם 
המאושר ביותר. לימים, תספר לי אימא על השעות שהיה "גונב" באמצע היום 
וסוגר את חנות השעונים שלו על מנת לבלות איתה עוד מספר שעות ביממה. 
"הם לא היו רק זוג נשוי", אמרה לי בת דודתי ידיקה. בסופו של דבר "הם היו 

זוג נאהבים".

ב 20 במרץ 1936 זכו בפרי אהבתם. הגחתי לעולם. בנם הבכור.

19101910
אימא 

אימא נולדה במקום חסר שם במחוז יאש שעל גבול מולדובה. מקום קטן 
ומרוחק שהקדמה פסחה עליו והוא נשאר אי שם מאחור, שכוח וחף מכל ענין. 

מקבץ של בתי איכרים רומנים שעיבדו את אדמתם והתמחו בייצור צויקה 
Țuică, משקה חריף משזיפים, ובמכירתו לתושבים בסביבה. על מנת לרשום 

את התינוקת החדשה במרשם האוכלוסין, אביה נאלץ לנסוע לעיר הקרובה 
ביבולרי Bivolari, מרחק ארבע שעות נסיעה בעגלה וסוס, מלווה בשני עדים 

יהודים שהצהירו כי ראו אותה במו עיניהם. פקיד הרישום לא ידע על עצם 
קיומו של הכפר ממנו באו ובוודאי לא את שמו, אם בכלל היה כזה. כך הונפקה 

תעודת לידה המאשרת כי בתאריך 4 במרץ 1910 נולדה בעיר ביבולרי ילדה 
בשם פרלה, בתם של של גיטה/ גיזלה וסולומון יאנקוביץ׳. עוד יהיו חילוקי 

דעות בקשר לתאריך הלידה.

מרגע שנולדה, דאגתם העיקרית של הוריה לגבי עתידה ועתיד אחיותיה הייתה 
למצא להן חתן. כבר אז נטמע הגרעין הראשון לתכלית שהובילה את אימא 

לאורך כל חייה. להיות אשת איש. כמיעוט יהודי בלב אוכלוסייה נוצרית, 
הדאגה הייתה אמיתית. איפה ימצאו חתנים יהודים. סבתא דחקה לעבור 

לעיר גדולה שיש בה קהילה יהודית. סבא דאג מאיפה תבוא הפרנסה למימון 
נדוניות. מה כבר יכול היה לעשות בעיר הגדולה אדם חסר מקצוע או כישורים 

מיוחדים. "תעשה את מה שלימדו אותך פה בכפר", ענתה לו. צויקה. כך הגיעה 
.Iași משפחת יאנקוביץ׳ לעיר הקרובה יאש

לפרנסתם, פתחו מסעדה. סבא וסבתא חפשו מקום סואן עם תנועת אנשים 
גדולה. רחוב הרכבת נראה מתאים ביותר. הם בנו על העוברים ושבים מתחנת 
הרכבת ואליה. אבל אלה, אצה להם הדרך. לא היה זמן להתמהמה במסעדה. 
סבא וסבתא נאלצו לסגור ולנסות את מזלם ביעד הבא. השוק המרכזי. הפעם 

פתחו מסעדה עממית Bodega La Carpati. מבנה גדול עם חצר ממנה ירדו 
למרתף עמוס בחביות יין ענקיות. מספר מדרגות הובילו מחזית הבית לאולם 

רחב ידיים עם שולחנות וספסלי עץ. שם, מאחורי דלפק ארוך, מכרו דג מלוח 
עם לחם וקנקן יין. בסוף יום מסחר מוצלח, כשכיסיהם מלאים, נכנסו הלקוחות 

לשתות, לעיתים עד שכרות, וכטוב ליבם ביין, גם לרקוד. היה שמח. העסק 
התחיל לשגשג. סבא וסבתא התחילו לנשום לרווחה. הנדוניות לבנות נראו בעין. 

אימא 1933
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לכל אחת מהבנות היה תפקיד בעסק. אף אחת לא התבטלה. כפי שאימה 
נהגה להגיד ביידיש האחת צריכה לרוץ אחרי השנייה. אימא הייתה אחראית 

על מכירת הדגים המלוחים. כלומר, לחצות את הדג ולבדוק עם הלקוח 
איזה חלק הוא מעדיף. ראש או זנב. יום אחד סבתא שמעה אותה שואלת: 

"איזה חלק אתה רוצה, הראש או התחת"? האם זו הייתה טעות או שובבות 
ילדותית? לא משנה. אצל סבתא לא היו פשרות. התפקיד נלקח מאימא. לא 

נראה שהיא התרגשה. היא הייתה ילדה מרדנית ועזת מצח. לא אהבה את 
בית הספר ואחרי שלוש שנות לימוד בלבד החליטה שידיעת קרוא וכתוב 

מספיקה בשביל לצאת לחיים והעדיפה להתמקד במה שבאמת אהבה. 
לימודי תפירה. לרוע מזלה, דקירת מחט בנאלית באצבעה הפכה לדלקת 

חמורה, שבימים ההם נטולי אנטיביוטיקה הייתה כרוכה בכאבים ובסבל רב 
למשך תקופה ארוכה. לדאבונה, נאלצה לעזוב את לימודי התפירה אבל 

לא וויתרה על המקצוע. לימים, אחרי שעלתה לארץ קנתה מכונת תפירה 
ותיקנה להנאתה בגדים לה ולמשפחתה. 

אימא הייתה נערה חברותית מאד. די מהר רכשה חברות יהודיות בנות גילה 
שיצאו יחד לטיולים, למסיבות, לקולנוע. ביניהן הייתה טוני, שעוד תשפיע 

על מהלך חייה של אימא בעתיד ותשנה אותם לעד. אימא לא ידעה מחסור. 
הוריה התבססו, המסעדה עבדה יפה ומצבם הכלכלי השתפר. מדי פעם 
סייעה במסעדה. אימא כנראה הייתה פופולרית ומחוזרת. על כך העידו 

התמונות מחופשותיה בסיניה Sinaia , מקום נופש מוכר עד היום. מצידן 
האחורי של התמונות התנוססו הקדשות של צעירים אוהדים מהחבורה. כך 

הכירה את מרקו. כשחזרו מסיניה ליאש המשיכו להתראות, בעיקר בבתי 
קולנוע. לבחורה יהודייה מבית טוב אסור היה להיפגש עם צעיר זר. שמה 

הטוב יוכתם חלילה ויקשה על מציאת חתן ראוי. הקולנוע היה פתרון הגון. 
מרקו סיפר על חברו הטוב והציע להכיר לו את רשליקה, אחותה הצעירה 

והאהובה של אימא. כך התחילו לצאת בזוגות. וכשסבתא שאלה "לאן אתן 
הולכות", סיפור הכיסוי היה: לקולנוע. הן אמרו אמת, אבל לא את כולה.

19031903
אבא

יאש. 11 בספטמבר 1903. ארון, בנם הרביעי של מרקו פולבר וסופיה 
לבית שוורץ מגיח לעולם. במקור שם משפחתו של סבא מרקו היה היינריך. 
בהגיעו לגיל 18 שינה את שם המשפחה על מנת לחמוק משרות צבאי. אין 

לי מושג למה הוא אימץ דווקא את השם פולבר. 

Baba ו Papaya כך קראנו לסבתא וסבא. הם כינו אחד את השנייה 
בשמותיהם היהודיים - מרדכי ושפרה. נגר ותופרת אשר הביאו לעולם 

שמונה ילדים וחיו בעוני מרוד בבית צר וצפוף בן שני חדרים וחדרון 
שירותים בחצר. בהומור צורב נהגו לספר שהילדים נוצרו ונולדו באותו חדר. 
בחדר השני עמדה לה אחר כבוד מחרטה לייצור צעצועי עץ, מקור הפרנסה 

העיקרי של המשפחה, לצד הכסף שסבתא הרוויחה מתפירת בגדים.
 

אינני יודע הרבה פרטים על נעוריו של אבא. את רוב הסיפורים עליו שמעתי 
מאימא ומאוחר יותר גם מאחיו הצעיר ניימן, ומבתו מולי, ההיסטוריונית 

של המשפחה, איתה אני בקשר עד היום. בשנות השמונים, כאשר ניימן ואני 
גרנו באותו צד של העולם, אני בברוקלין והוא בקנדה, ניהלנו שיחות טלפון 

ארוכות. הוא סיפר לי על אבא שלי, גבר יפה והרפתקן, בעל כישרון ציור, 
ועל אהבתו ותשוקתו הגדולה לקולנוע, שכמעט עלתה לו בחייו. 

בגיל שש עשרה החליט שיעודו בחיים הוא להיות שחקן הוליווד. הדרך לשם 
נראתה לו פשוטה לביצוע. הוא נסע ברכבת לעיר הנמל קונסטנצה, התגנב 
לאונייה, התחבא מתחת לסירת הצלה וחיכה להפלגה שהיה בטוח שתביא 
אותו למחוז חפצו – הוליווד. לרוע מזלו, או למזלו הגדול, מי יודע, התגלה 

בטרם הפליגו ונמסר למשטרה המקומית. הוא הועבר מתחנת משטרה אחת 
לשנייה עד שחזר ליאש לידי הוריו המזועזעים. הרפתקת הנעורים אילצה 

אותו להתעשת ולהתחיל לתכנן את חייו באופן מעשי. ומה יותר מעשי 
משען? לכל אחד יש שעון שצריך תיקון מדי פעם. בניגוד לאביו, התגייס 

ושירת בצבא הרומני במשך שמונה עשר חודשים בעיר בשם Soroca על 
גבול אוקראינה / מולדובה. 

עם תום השרות פתח חנות קטנה לתיקון שעונים בפינת שדרות פרדיננד 
מס 15, המוכר בשמו העממי כרחוב הרכבת רחוק מחנות השעונים של 

אחיו הצעיר קיווה Kiva שהייתה ממוקמת ברחוב הראשי של יאש. בין שני 
האחים שררה מערכת יחסים חברית ואוהבת ואבא לא רצה לפגוע בפרנסתו 

אבא
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של אחיו הצעיר. למרבה הצער קיווה לא השכיל לנהל את עסקיו ותוך זמן 
קצר נאלץ לסגור את החנות. אבא היה שען מוכשר, ישר וממולח. יום אחד 

שמע באקראי שיחה שהתנהלה בין שני אנשים על המדרכה מחוץ לחנות 
בעניין מכירת תכשיט. השיחה הציתה בו את הרעיון להרחיב את עסקיו גם 
למסחר בתכשיטי זהב. המזל האיר לו פנים, הכסף התחיל לזרום ואפשר לו 

חיי רווחה. החנות הקטנה הפכה לאוצר בלום.

אבא שכר לעצמו דירת שני חדרים במתחם הגדול, הידוע בשמו 'החצר 
הגדולה', סמוך לחנותו ברחוב הרכבת. בעבר היה זה בית מלון שהוסב 

למגורים. שתי דקות הליכה הפרידו בין החנות לדירה. הדירה בה יתחילו 
הורי את חיי הנישואין שלהם ובה יקימו משפחה. אבא רצה את הוריו לידו. 
על מנת לשכנע אותם לצאת מרחוב Bratianu בראטיאנו, לקח על עצמו 
את תשלום שכר הדירה והוצאות המחיה שלהם. סבא, סבתא והמחרטה 

עברו להתגורר ליד אבא. עד היום צרובה בזיכרוני דמותו של פאפיה רוכן על 
המחרטה; ברגל אחת מפעיל דוושה וידו הימנית אוחזת מכשיר חד בעזרתו 
עיצב צורות שונות מהן הרכיב צעצועי עץ. סבא הוריש את המחרטה לבנו 
יאנקו שלמד ממנו את המקצוע. במשך הזמן כל בני משפחת פולבר עברו 

לגור במתחם או בסמיכות אליו. 

לחנות של אבא יצאו מוניטין של תחנת מזל. על פי השמועות, בחורות 
שנכנסו אליה זכו אחר כך בהגרלת לוטו או במציאת שידוך מתאים. "שמענו 

שאתה מביא מזל", אמרו ויצאו. אגדה או אמת? לא באמת חשוב. העיקר 
שהלקוחות המשיכו לזרום. אבא ידע איך להפוך אותם ללקוחות מרוצים 

והבטיח לכל לקוח שתיקן אצלו שעון: "בפעם הבאה אתקן את השעון בלי 
תשלום". הוא היה בטוח שאחרי העבודה היסודית שהשקיע בפירוק וניקוי 
השעון אין סיכוי שהשעון יתקלקל. "זה מקצוע עיוור", נהג להגיד לאימא, 

"חוץ ממתקן השעונים אף אחד לא יודע מה יש בקרביים של השעון". תוך 
זמן קצר בנה לעצמו שם של מתקן שעונים טוב. ועם השם הגיע הכסף.

 
ההצלחה של אבא הפכה אותו לחתן מבוקש. אחד ממכריו שידך לו בחורה 

צעירה יפהפייה. הבחורה מצאה חן בעיני אבא. לאחר האירוסין גילה את 
חיבתה לפינוקים ולבזבזנות. אבא לא ידע לסרב לארוסה הטרייה. מהר מאד 

מצא את עצמו לחוץ בין החוב לבנק על חשבון ההלוואה שלקח לפתיחת 
החנות, לבין מימון הפינוקים. "הוא כמעט פשט רגל", סיפר לי ניימן באחת 

משיחות הטלפון שלנו. אבא אזר אומץ, פירק את האירוסין ועמד בפני לחץ 
השליחים שניסו להשפיע עליו לחזור בו מהחלטתו. "אני לא מרים את מה 

שירקתי", ענה. הוא לא התחרט. לימים יכיר את פאולינה שתהיה אהבת 
חייו הקצרים.

Curtea Mare - החצר הגדולה 

(רחוב גארי לימים רחוב הרכבת)      
ננד י שדרות פרד

רחוב זוגראבי

ה
 ספאנטול פטרו מוביל

החצר הגדולה
הדירה שלנו

מחסנים

1940

מבנה מגורים בן שלוש קומות שהיה בנוי בצורת האות "ח" 
סביב חצר משותפת. הכניסה למבנה הייתה מרחוב הרכבת 
הסואן שהמה מתנועת רכבות חשמליות ומכוניות. זה היה 

 המקום הבטוח ביותר בכל הסביבה. אבי היה הראשון 
 מבני המשפחה שקבע בו את מגוריו. אחריו הגיעו שאר 
בני המשפחה. למתחם היה תפקיד מרכזי בחיי. הוא היה 

העוגן שלי. מבחינתי כאן הכול התחיל והסתיים. פה נולדתי 
ופה מתחילים זיכרונות הילדות שלי. כאן עברו עלי מרבית 
שנותיי עד גיל עשר, לעיתים בנדודים מדירה לדירה, אבל 

תמיד כאן; מקום המפגש, מגרש 
המשחקים ומרכז החיים החברתיים של 

הילדים ובני הנוער. בשנים מאוחרות 
יותר כאשר נקרעתי, בניגוד לרצוני, 

מהמקום שהיה עבורי בית, חזרתי אליו 
בחופשות הקיץ לבלות בחיק משפחתי 

הרחבה. שם מצאתי מפלט ושקט 
מהאיש ההוא שהחריב וטלטל את חיי. 

בתמונה למעלה: 1939. אני בן שלוש ואבא עומדים בחצר. מאחורינו, 
בצד שמאל של התמונה, מעין הול כניסה גדול, שהוביל מהרחוב לתוך 

המתחם. 
מימין: 1940. אני בן ארבע עם מחבט ביד ופנים חמוצות, כועס על הצלם 

שהפריע לנו לשחק. מאחורי לואיס בן השמונה וקוקה, בתם של בוריה 
וסוניה שהיתה אז בת 12. הגדר שהפרידה בינינו לבין המבנה הוסרה עם 

הזמן על מנת להרחיב את שטח המשחק של הילדים שגדלו. האימהות 
נהגו לעמוד על המרפסת שחיברה בין הדירות וצפו מרחוק. מצד ימין 

של התמונה, נסתרת מהעין, היתה דירתו הראשונה של אבא, אליה 
הביא את אימא, כלתו הטריה, לאחר נישואיהם. שם נולדתי. בתקופה 

הקומוניסטית נהרס הבנין עד יסוד ובמקומו נבנו בנייני קומות חסרי חן 
ברוח התקופה.

1939
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19341934
 יאש. פינת רחוב פרדיננד מס 15. בחזית הבניין חנות לתיקון שעונים. 

La Regulatorul. אצל המדייק. "היום קצר והלילות ארוכים. קנה שעון 
מעורר ותקום בזמן", נכתב מתחת לשלט. בחלון הראווה בובת גמד הנע 

במעגלים סביב עצמו, בידו חוט ובקצהו כדור קטן. עם כל סיבוב נשמע צליל 
נקישת הכדור בחלון בתקווה לזכות בתשומת ליבם של העוברים ושבים. 

בעורף הבניין, רחוק מעיניהם, חבויה כניסה לדירה. מעטים ידעו שבין הדירה 
לחנות מחבר מסדרון. אבא ידע. כשהדירה התפנתה הוא מיהר לשכור אותה 

וחיבר בינה לבין החנות. 

ימים יפים עברו על ההורים שלי בקן הזה. אבא יצא מגדרו לפנק את אימא. 
כל יום הגיעה עוזרת לסדר ולנקות את הדירה, פעמיים בשבוע הגיעה 

הכובסת, ומדי פעם גנן לטיפוח החצר שבכניסה לדירה. לאחר ארוחת 
הבוקר אימא התלבשה יפה ונסעה לבקר את הוריה במסעדה. בדרכה 

החוצה נהגה לעבור דרך החנות להיפרד מאבא שדאג שיהיה לה מספיק 
כסף. "קני לעצמך מה שישמח אותך", אמר. בדרך כלל קנתה בד לשמלות 

אותן הזמינה אצל התופרת. "כל מה שחלמתי בלילה התגשם למחרת היום", 
סיפרה לי לאחר שנים. "אלה היו שבע השנים הטובות שלי", תאמר לי אימא 

בלב שבור בתקופות הקשות שנעבור יחד במהלך החיים. 

בימי ראשון הם אהבו לבלות בפארק קופואו Copou, לאכול במסעדות 
או לשחות בבריכה הגדולה. הם הרבו לארח בנדיבות בני משפחה וחברים 

ובחופשות הקיץ נסעו לאתרי נופש פופולריים. ההרמוניה ביניהם הייתה 
גלויה לעין. כאשר נדרשו לסוגיות כבדות משקל נעמדו אחד מול השני, 

התלבטו והחליטו פה אחד. ובאותם מקרים שלא הסכימו ביניהם, אבא נהג 
להגיד: "למה לריב, הרי בסופו של דבר את תנצחי".

ב 20.03.1936 הצטרפתי לקן האהבה של הוריי. במחשבה ראשונה 
התכוונו לקרוא לי בשמם העברי של שני סביה של אימא: יצחק ודוד. בסופו 

של דבר העדיפו שם רומני. דורל. כשגדלתי קצת אימא הסבירה לי: "בבוא 
היום, כאשר יקראו לך לתורה, תגיד ששמך הוא יצחק דוד", או כפי שנהגו 

להגיד: יצחוק – דוביד. 

לצד כל הטוב אבא השכיל לראות את הנולד ולהתכונן לבאות. היו לו 
תחושות שמשהו רע עומד להתרחש. הוא ביקש מאימא להסתיר את סכיני 
המטבח בלילה "כדי שחלילה לא נשאיר כלי נשק לפורץ". בנוסף, הצטייד 

במפתח ביטחון שמנע את פתיחת הדלת החיצונית שפנתה לחצר. בילדותי 
אהבתי לשחק עם המפתח הזה. לצערי הוא הלך לאיבוד בנדודים בין דירות 

במהלך השנים הבאות. בסיום יום העבודה אבא סגר את דלת הכניסה 
לחנות, הגיף תריס ברזל, נעל אותו במנעול, הקיף את הבניין ונכנס לדירה 

דרך החצר. מרגע זה היה רק פתח יציאה וכניסה אחד לדירה. כפי שיתברר, 
אמצעי הבטחון האלה יהיו בעוכרנו.

הדבר הנוכח ביותר בדירה היה שולחן עץ גדול וכבד שהשאירו הדיירים 
הקודמים במטבח. בלתי אפשרי היה להוציא אותו משום פתח. סביר להניח 
שהובא לשם מפורק וחובר בדירה עצמה. אבא ראה את הפוטנציאל. בעזרת 

פטיש גדול ששאל מיאנקו, אחיו הנגר, הפריד את הפלטה מהרגליים ובקש 
ממנו לרוקן אותן מתוכנן. "על מנת להקליל את השולחן ולאפשר להזיז 
אותו", הסביר. משהושלמה העבודה מילא את רגליי השולחן החלולות 

בתכשיטי זהב וקיבע את הפלטה מחדש. למראית עין, שום דבר לא השתנה. 
את הסוד שמר לעצמו עד שהגיעה העת לשתף את אימא. "בזמנים קשים 

ביטחוננו טמון ברגליים האלה", אמר. והימים אכן הגיעו. בזכות התכשיטים 
האלה אימא ואני צלחנו חיים שלמים של קושי מתמשך. 

גדלתי לתוך אי שקט תמידי. המצב הפוליטי ברומניה והאנטישמיות הגוברת 
הקשו מאד על חיי היהודים. במיוחד על הצעירים שביניהם. כשנתפסו 

ברחוב התבקשו להציג תעודת זהות ומשנחשפה יהדותם הועלו על משאיות 
למחנות העבודה בטרנסניסטריה. רובם לא חזרו. אלה ששרדו חלו בטיפוס 
או בשחפת. ביניהם גם המוסיקאי גארי ברטיני המפורסם, לימים מורה שלי 

בבית צבי - בית הספר לאומנויות הבמה ברמת גן.

אחד הזיכרונות שאיימו עלי כילד קטן היה קולו הרועם של קריין הרדיו 
שקטע מדי פעם את מוסיקת הפולקלור. הקול הזה בישר 

רעות: קריאות נגד יהודים, הוראות והנחיות חדשות. 
אחת מהן הייתה האיסור על יהודים להמשיך ולהחזיק 

במקלטי רדיו בביתם. הם הצטוו להפקיד אותם בתחנת 
המשטרה. אבא היה שומר חוק וכך נעלם הרדיו גם 

מהסלון שלנו. אבל לא מהבית של הוריו. סבא וסבתא 
הסתירו את מקלט הרדיו שלהם בפינה חשוכה בחדר 

השינה שלהם. מידי ערב בשעה שבע היו מתקבצים כל 
המבוגרים מסביב לרדיו. באוזן אחת מוודאים שאיש 
לא מתקרב לדירה ובאוזן השנייה מקשיבים לחדשות 

ברומנית בשידור ישיר מה-BBC מלונדון. לאחר 
מכן שוחחו, ניתחו ופרשו את אירועי המלחמה.

אימא ואבא ביום הנישואים

ההורים בחופשת קיץ
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גם על הבגדים שלי התנוסס טלאי צהוב. כילד בן ארבע חשבתי שזה כבוד 
גדול. מעין "פרס" שמצמידים לדש הבגד. באחד הימים כשההורים יצאו 

לקניות נשארתי אצל סבתא, שכידוע התגוררה במתחם הגדול סמוך לרכבת. 
רעש גדול הריץ אותי לרחוב לראות במה מדובר. לנגד עיני עברה שיירה 

של אנשים שפופים, לבושים בבגדים קרועים ומלוכלכים ועטופים בשקים 
שהגנו עליהם מפני הקור העז של חודש נובמבר. מסביבם התרוצצו חיילים 

רומנים, שצעקו והיכו ללא הבחנה. לא ידעתי אז שאלה יהודים שגורשו 
מבתיהם בכפרים בסביבה והובאו ליאש ברכבת. סבתא מיהרה אחרי וגערה 
בי על כך שיצאתי מהבית בלי הטלאי הצהוב ומיד הצמידה לי אחד על הדש. 

חייל רומני עם רובה 'מאוזר' הבחין בנו ודחף אותנו לשיירה. נסחפנו בזרם. 
סבתא, שכבר הייתה אישה מבוגרת וכפופה החזיקה אותי חזק בידה ספק 

נגררת ספק גוררת אותי אחריה. בשלב זה ידי התנתקה מסבתא ומצאתי את 
עצמי הולך כנגד הזרם. לא הבנתי מה קורה סביבי עד ששוב הרגשתי את 

ידה הבוטחת של סבתא אוחזת בי בחוזקה. 
"יותר מהר יהודונת"! גער בנו החייל.

"אני לא יכולה", התנצלה סבתא. התשובה לא אחרה לבוא. מכה חזקה 
בישבן עם כת הרובה דרבנה אותה להזדרז.

"ועכשיו יהודונת, את יכולה ללכת יותר מהר"? 

השיירה הובלה עד הכיכר המרכזית ומשם פנתה שמאלה לעבר הקסטורה, 
בנין המשטרה שהיה בנוי סביב חצר. שם עמדו להוציא להורג את כל 

היהודים. המעבר בין הרחוב לתחנה היה צר מלהכיל את ההמון המבוהל 
והחיילים הרומנים שעטו קדימה במאמץ לזרז ולדחוס את האנשים פנימה. 

ההמולה הייתה גדולה. הרגשת כאוס עמדה באוויר. צעקות רמות נשמעו 
מכל עבר, ערבוב של איומי השוטרים וייאוש המובלים. רחוק מאחוריהם 

מילא את תפקידו גם החייל שעד לפני רגע זינב בנו. כששמע את הצעקות 
שהגיעו מראש הטור מיהר קדימה לברר מה קורה. סבתא ואני היינו 

האחרונים בשיירה. סבתא ניצלה הזדמנות של שבריר שנייה, תפסה את 
ידי חזק, מתחה צוואר, הסתכלה היטב לכל הכיוונים, משכה אותי בכוח 
ואמרה לי בנחישות: "בא נלך הביתה". היא הכירה כל סמטה בעיר ועוד 

לפני שהספיקו להבחין בנו נעלמנו במורד הגבעה עד שהגענו הביתה. רבים 
מהיהודים בחצר הקסטורה נהרגו ביריות תת מקלע ושובל של דם זרם 

מתחת לשערי התחנה לרחוב עצמו. "עושים שמח ליהודונים", אמרו ברחוב. 
ניצלנו.

19411941
ינואר פברואר

יאש הוצפה בחיילים רומנים שערקו מהיחידות שלהם. במשך היום הסתובבו 
בעיר בחוסר תכלית, בלילות פרצו לבתי היהודים, שדדו מכל הבא ליד 
והשליטו את אימתם. הרגשת אי ביטחון שלטה בקרב היהודים וכולם 

חיפשו מקומות לינה בטוחים יותר. כל בני משפחתו המורחבת של אבא גרו 
במתחם הגדול. ניימן, האח הצעיר ביותר של אבא ואשתו אנוצה החליטו 
להעביר את הלילות באחד ממרתפי המתחם. זה היה חלל קטן ואפלולי. 

מעט מאד אור יום הצליח להסתנן אליו משני חלונות צרים בגובה חצי מטר 
מעל פני המדרכה. הוא הכיל שתי מיטות קומתיים. אחרי זמן מה, גם קיווה 
ואשתו אסתרה הצטרפו אליהם. אנחנו המשכנו לישון בדירת הקרקע שלנו 

הצמודה לחנות.

 מרץ
המצב החמיר והביטחון האישי הלך ופחת. השינה בדירה החשופה שלנו 

הפכה לסכנת נפשות. אבא ביקש מהוריו רשות ללון בדירתם, שהייתה 
מוגנת יותר בתוך המתחם. מדי יום, לאחר סגירת החנות וארוחת הערב, 

אבא אימא ואני הלכנו לדירתם של סבא וסבתא ללינת הלילה. מיטות 
מיותרות לא היו שם. פרשנו שמיכות וסדינים על הרצפה והצטופפנו אחד 

ליד השני. הקרבה הפיסית העניקה לנו הרגשת נחמה וביטחון. 

לא היינו היחידים שחיפשו מחסה בלילות בביתם של סבא וסבתא. ליאון 
התמקם באגף נפרד הצמוד לדירה. בין שני חלקי הדירה חצצו דלת וחלון 
אטום גדול. מאוחר יותר כאשר קיווה הצטרף לניימן במרתף, אבא ואימא 

עברו לישון במיטתו ואני המשכתי לישון לידם על הרצפה. אף אחד לא ידע 
שאנחנו ישנים אצל הוריו של אבא. אימא הזהירה אותי לא לספר לאיש.

בשבועות הבאים העיר רחשה תנועה מוגברת של רכבות אספקה. הן פלטו 
קבוצות חיילים רומנים מרושלים שהסתדרו ברחבת התחנה ומשם הוצעדו 

לאורך הרחוב. הצעדות האלה משכו את הילדים הקטנים החוצה לצפות 
במחזה. בהמשך, הוחלפו החיילים הרומנים בחיילים לבושי מדים מגוהצים 

ומצוחצחי מגפיים. הגרמנים הראשונים שנחתו בעיר. "אין מה לחשוש 
מפניהם" עברה השמועה, "הם לא מה-SS". אלה היו חיילי חילות האספקה 

והחימוש הגרמנים שהוטל עליהם להכין את הקרקע ליחידות הלחימה 
שיגיעו מאוחר יותר במבצע ברברוסה. תפקידם היה לפרוק את הציוד 

מהרכבות ולהעבירו למחסני המכס הצמודים, ברח' אוזיני Uzinei. לשם 

אבא ואני 1939 
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כך היו דרושות ידיים עובדות. ידיים יהודיות כמובן. כוח עבודה זמין. עבודת 
כפייה. בצו המשטרה הרומנית נסגרו מרבית חנויות היהודים ובעליהן נלקחו 
לעבודות שונות. החנות של אבא לא נסגרה. למי לא היה שעון שדרש תיקון 

מדי פעם? האמנו שהמזל לצידנו. 

בין היהודים שנתפסו וחנותם נסגרה היה גם שעיה אברהם, בעלה של דודה 
אווה, אחות אבא. שעיה שובץ בתפקיד סדרן עבודה תחת פיקודו של קצין 
גרמני הממונה על ארגון העברת הסחורה מהרכבות למחסנים. תפקידו של 
שעיה היה להעביר את הוראות הממונים הגרמנים לעובדים היהודים ולפקח 

על ביצוען. היהודים עבדו והוחזקו במחסנים ללא הגבלת זמן, למעט לילה 
אחד בשבוע בו הותר להם לבלות עם משפחותיהם מספר שעות ולחזור 

בחמש בבוקר למחרת היום. שעיה זכה לקבל ערב חופשי כמעט אחת 
ליומיים, ולעיתים קרובות הורשה לישון בביתו, בתנאי שיגיע מוקדם בבוקר 

על מנת לוודא שכל האנשים חזרו לעבודה. 

"התנאים טובים", דיווח שעיה למשפחה, "הקצין הגרמני נותן לנו יחס 
הוגן. הוא דואג להניח לנו שמיכות ומזרנים על דרגשי העץ שישמשו בלילה 

מקומות לינה". עוד סיפר שסיפקו להם שלוש ארוחות ביום, בזמן שרובנו 
סבלנו מקיצוב במנות אוכל. הכול התנהל בסדר גרמני מופתי. שעיה דיבר 
יידיש טובה, באמצעותה הצליח לתקשר עם הקצין והפך ליד ימינו. שעיה 

התגאה בכך שהצליח להשיג תפקיד כזה בזמן מלחמה.

"שנינו במלחמה הזאת בניגוד לרצוננו", התנצל הגרמני יום אחד ברגע של 
גילוי נפש. "אני מבין את מצבך העגום. גם אני הייתי מעדיף להיות עכשיו 

בבית עם משפחתי. אבל נשלחתי לכאן בשרות המדינה שלי".

עד אותו חורף, שעיה אף פעם לא הפגין שום עניין בבני המשפחה. ובוודאי 
לא בסבא וסבתא. בלשון המעטה אפשר לתאר את היחסים ביניהם צוננים. 

באופן מפתיע התחיל לפקוד את ביתם לעיתים קרובות ולדרוש בשלומם 
של בני המשפחה. מדי פעם "דיווח", בשם הקצין הגרמני, שחובה על כל 
היהודים לישון בלילה בבתיהם. סבתא דאגה ובתום לב ספרה לו את מה 

שכבר ידע. שאנחנו ישנים אצלם כל לילה. 

היחסים הטובים בין שעיה לגרמני היו גלויים. אבל תועלתם התחוורה לי 
לראשונה בשיחת טלפון ביני לבין לואיס בנו, לפני מספר שנים. אני גרתי 

בתל אביב והוא בחיפה. שנינו פרשנו לגמלאות. לואיס שמח מאוד לשמוע 
ממני. התחלנו להעלות זיכרונות וחוויות מהזמנים ההם. בין היתר, סיפרתי 
לו איך אביו נהג לבקר אצל סבתא וסבא בערב אחרי שסיים את העבודה 

אצל הגרמנים. "לא"! אמר לואיס. "הוא עלה קודם כל הביתה לתת לנו את 
החבילה שקיבל מהקצין הגרמני". מסתבר, שבתמורה לעבודתו ולנאמנותו 
הקצין סיפק לשעיה מזון, בגדים ושאר מצרכים חיוניים שאיש מאיתנו לא 

חלם עליהם. הופתעתי לשמוע. לדעתי, איש במשפחה לא ידע על כך.

 28 ביוני 
שבע בערב. שעיה נכנס לדירתם של סבתא וסבא ותפס אותנו מתארגנים 

לקראת שנת הלילה. הוא פנה להורי נחרצות והורה להם: "אתם חייבים 
לחזור לביתכם עוד הלילה". הוראות מהקצין. ההורים נעמדו האחד מול 

השנייה, כפי שנהגו לעשות כאשר נדרשו להחלטה. "אם ככה, אין ברירה". 
לאחר תקופת רוגע ארוכה, חזרנו לישון בביתנו. הדלקנו את האורות בדירה 

 החשוכה ועצב כבד מילא את החלל. 
ביקשתי לישון בין שני ההורים כפי שאהבתי.

 29 ביוני 
שש בבוקר. התעוררנו בבהלה מדפיקות חזקות בחלון חדר השינה שלנו. אני 

במיטה בין אבא בצד הקרוב לחלון לבין אימא בצד השני. הסתכלנו לעבר 
החלון שהיה מכוסה וילונות לבנים אטומים. שום דבר לא נשקף בעדם. 

 ההורים הביטו זה בזו כאילו קפאו על מקומם. מבטי נדד בין שניהם. 
מה עושים? הדפיקות התעצמו. נכנסנו להלם. לאחר שניות ארוכות נשמע 

קול אישה: "גב' פולבר, גב' פולבר, נא לפתוח את הדלת, הם באו לקחת 
אותו לעבודה." זיהינו את קולה של שכנתנו, גב' ג'וליאן. זה עתה ארבעה 

שוטרים דפקו על דלת ביתה והוציאו משם את בעלה ובנה בן השמונה 
עשרה לעבודת כפייה. מסתבר שרק דקות ספורות לפני כן חצו השוטרים 

את חצר הכניסה וחלפו על פני הדירה שלנו, בטוחים שאין נפש חיה מאחורי 
החלונות החשוכים והמשיכו לדלתה של ג'וליאן. "האם יש פה יהודים 
נוספים"? התעניינו השוטרים. הגב' ג'וליאן השיבה בחיוב, ולדרישתם 

הובילה אותם לחלוננו. 

אימא הייתה הראשונה להתעשת. "ארי", פקדה על אבא, "קודם כל נתלבש 
מהר". שניהם קפצו מהמיטה והחלו להתלבש בזריזות. בדיוק כאשר אבא 

סיים לקשור את העניבה ולשלוח יד לכובע, נשמעו חריקות פריצת דלת 
הכניסה מכיוון החצר ואיתן קולות ריצה לאורך הפרוזדור. אבא הספיק 

להגיע למטבח ונתקל בשוטר מכוון אקדח לראשו. 
Mai Jidane mai, dece nu ai deschis usa imediat cand eu am 

batut la usa? ai jidane mai, eu te omor acum.

משפחת ג'וליאן. לימים חיפשתי 
אותם בקהילה היהודית ביאש 

ובבוקרשט. גברת ג'וליאן נשארה 
בחיים ועלתה לארץ. לא אחת חולפת 

בראשי המחשבה. אילו רק לא הסגירה 
אותנו. אבל אינני מאשים אותה. אני 

מבין את הפחד הגדול מול השוטרים 
המאיימים. לא הייתה לה ברירה. 
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"יהודון, יהודון, מדוע לא פתחת את הדלת כשדפקתי? יהודון, יהודון, אני 
הורג אותך עכשיו". 

אבא שלף את הכרטיס שהחזיק בכיס החיצוני של הז'קט. "כרטיס חופשי" 
אותו קיבל שבוע לפני כן בהוראת המשטרה שחייבה את כל היהודים 

להתפקד. רבים לא צייתו להוראה בחשד שמדובר במלכודת. אבא כאזרח 
טוב התייצב במשטרה ונרשם. השוטר הסתכל בבוז בכרטיס, קרע אותו 

לגזרים וזרק אותם לרצפה. "אין כל ערך לכרטיס הזה", אמר השוטר. הוא 
לא ידע שבכיסיו הפנימיים של הז'קט אבא שמר את שאר המסמכים 

האישיים שלו. בבוא היום הם יעזרו לי להתחקות אחרי שעותיו האחרונות, 
או שמא לבלבל אותי. 

ברגע זה אימא פתחה בצרחות אימים. 
"אל תהרוג אותו, אל תהרוג אותו, יש לי ילד קטן במיטה". 

הייתי בן חמש. הרגשתי כמו חיה מבוהלת. נעמדתי על ארבע והסתכלתי 
בסקרנות על המתרחש. הצעקות של אימא הזניקו למטבח שלושה שוטרים 

נוספים, שחיכו עד אז בחוץ.

השוטר הסתכל על אימא והרים את קולו:
"יהודונת, גם אתם באים איתנו".

פחד בל יתואר שיתק אותי. הרגשתי שאם אצא מהמיטה החמה הזו, אף 
פעם לא אחזור אליה.

אימא המשיכה בניסיונות השידול:
"אתן לך כסף. תשאיר אותנו פה".

באותו רגע הבנתי שאישאר בחיים. 
"כמה כסף"? שאל השוטר.

אימא פנתה לארון, פתחה את הדלת והושיטה לו אלף לאי. 
"לא מספיק", אמר השוטר והמשיך לנופף באקדח. 

אבא התערב: "אתן לך כסף נוסף, רק תניח להם".
אימא הוציאה מהארון את יתרת הכסף ואמרה: 

"זהו. אין לי יותר". 
 השוטר לקח את הכסף. "יהודונת, את והילד נשארים פה, ואתה יהודון, 

בוא איתנו."

הבטתי באבא שעמד מאוים מול שוטר גבוה מאד. הייתי מבועת. ידעתי 
שאבא שלי הולך ואני לא אראה אותו יותר. שלושת חיילי התגבור התחילו 

 יהודים בחצר הקסטורה. 
צילום: ארכיון ההסטוריה הולנד

29 ביוני 1941. הפוגרום ביאש. 
רחוב Vasile Alecsandri ואסילה 

אלכסנדרי. היהודים מובלים אל בניין 
הקסטורה. צילום: ארכיון ההיסטוריה 

הולנד
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לצאת, אבא בעקבותיהם, ואחריו הז'נדרם ואקדחו. חמישתם פוסעים לאורך 
המסדרון. אימא רצה אחריהם ממאנת להשלים עם מה שהתרחש ברגעים 

אלה. אבא הגיע לדלת, נעצר, הפנה את ראשו לאחור והביט ממושכות 
עמוק לתוך עינייה. המבט הזה נצרב בזיכרונה לעד. היא חזרה וסיפרה לי 

עליו מספר פעמים לאורך החיים. המבט אותו לא שכחה לעולם מאז היום 
השחור שהביא לסיומן שבע שנים טובות עם אבא. 

את המשך הסיפור שמעתי מלואיס: ״באותו יום, היהודים כמובן לא הגיעו 
לעבודה במחסני המכס. הקצין הגרמני ידע שהמפונים מרוכזים בקסטורה; 

תוך זמן קצר יירצחו בדם קר והוא יישאר ללא עובדים. הוא הורה לאבא 
לעלות למשאית ולנסוע לקסטורה. הם תפסו אותנו והוציאו אותנו בכוח 

לחצר הגדולה. היינו סבא, סבתא, אימי, קיווה, ניימן וליאון. הצטרפנו 
לשיירה ארוכה של יהודים. נדחפנו לסוף השורה והתחלנו ללכת אחריהם. 

החיילים שהקיפו אותנו איימו והיכו ללא רחמים. תוך כדי צעדה במעלה 
הרחוב כשלה אחת מהצועדות. כוחותיה לא עמדו לה להמשיך והיא 

התמוטטה על הדרך חסרת אונים. ללא אף מילה, אחד החיילים הצמיד את 
נשקו לראשה והרג אותה במקום. ברגע זה אימי שלחה את ידה לכסות את 

פניי ולחסוך ממני את הזוועה. זה היה מאוחר מדי. השיירה המשיכה עד 
שהגיעה לחצר הקסטורה. המהומה הייתה גדולה. צעקות, דחיפות ומכות 

ניחתו מכל עבר. פתאום הגיעה משאית ועליה אבא והקצין הגרמני. הם באו 
לשחרר את העובדים שלהם. מפקד בכיר במדי נאצים עצר אותם והורה 

להם לעזוב את המקום. אך הקצין של אבא התעקש שהוא חייב לאסוף את 
העובדים שלו ולהביא אותם למחסני המכס. אין מי שיעשה את העבודה 
במקומם. מי יפרוק ויסדר את האספקה לחיילים? לאחר ויכוח קולני עם 

הנאצי, הקצין של אבא הוציא מגפון והתחיל להכריז: 'כל היהודים מרחוב 
הרכבת ומרחוב זוגרב ואוזיני לעלות למשאית'. לאט לאט התחילו לצאת 

אנשים בהיסוס ובחשדנות. אבא זיהה כל אחד מהם והעלה אותם למשאית. 
ביניהם היו גם סבא וסבתא והאחים של אבא שלך." 

כל דיירי הרחובות זוגרב ואוזיני ניצלו. אבא לא היה ביניהם. הרי על פי 
הוראותיו של שעיה באותו לילה ישנו שלושתנו בדירתנו ברחוב פרדיננד. 
אין ספור פעמים גלגלתי במוחי איך היו נראים חיי אילולא התערבותו של 

שעיה. הוא ניצל את מעמדו כיד ימינו של הקצין הגרמני על מנת להציל את 
נפשו ואת אשתו ובנו, אווה ולואיס.

הגרסה של ניימן הייתה שונה. באחת משיחותינו, כאשר התגורר בקנדה, 
הוא סיפר לי מה קרה להם באותו יום. "היינו במרתף. פתאום ראינו ראש 

חייל שהתכופף והציץ פנימה מבעד לחלונות הצרים. כשראה אותנו, הכניס 

את קנה הרובה שלו דרך החלון וצעק: 'יהודונים, צאו החוצה מהר או 
שאני יורה בכם'. נבהלנו כמובן ומיהרנו החוצה. שם רכזו את כל היהודים 
שנתפסו, סידרו אותנו בשורה והובילו אותנו לקסטורה. כשהגענו נדחפנו 

לחצר בכוח והצטרפנו למאות היהודים שכבר היו במקום. הרעש היה עצום. 
חלונות התחנה היו פתוחים ומאחוריהם חיילים גרמנים ובידיהם כליי יריה 

המופנים לתוך החצר". 
"ואיך ניצלתם"? שאלתי.

 "אמרתי לאנוצה 'בואי נצא מפה'. נצמדנו לעוד מספר אנשים ומילטנו 
את עצמנו". 

על גודל הזוועות, האכזריות והרשע למדנו יותר מאוחר משמועות ומעדי 
ראייה. מספר הגרסאות היה כמספר המספרים. 

בשלב ראשון רוכזו כל היהודים בחצר ה"קסטורה". בכניסה לחצר נשדדו 
בידי שוטרים שחיטטו בכיסיהם ותלשו מהם תכשיטים ושעונים. בתוך הבניין 

הוכו במשך שעות ארוכות במוטות ובאלות, חלקם למוות. כך זה נמשך עד 
למחרת היום. 

כאשר הבינו השלטונות הרומניים שמספר היהודים גדול בהרבה מכפי 
שחשבו, שינו את הוראות הפינוי. ניתנה פקודה לפנות רק את הגברים 

ולשחרר את הנשים והילדים. למרות זאת, היו נשים שבחרו להשאר בחצר. 
חלקן נרתע מלהתקרב לשער, שם נערמו הגוויות, ואחרות סירבו להיפרד 

מהבעלים. בשעה 15:00 נסגר השער והחל טבח בעזרת מכונות ירייה 
שנמשך עד שעה 19:30 בערב. חלק מהיהודים הצליחו לפרוץ את הגדר 

והחומות ולהימלט לרחובות הסמוכים כאשר השוטרים המקומיים והחיילים 
המשיכו לרדוף אחריהם. 

מעדויות מאוחרות עולה כי מאחורי 
 SS מכונות הירייה עמדו חיילי

אכזריים. יש האומרים שאת עמדות 
הירי אמורים היו לאייש חיילים 

ושוטרים רומנים. אך אלה לא ידעו 
להשתמש במכונות הירייה שהביאו 

הגרמנים. כאשר חצר המשטרה 
התמלאה ביהודים, נסגרו הדלתות 

והגרמנים טבחו בהם ללא רחם. לאחר 
מכן הובאו עגלות רתומות לשני 

סוסים, עליהן העמיסו את גופות 
הנרצחים והסיעו אותן לבית הקברות 

היהודי ושם נקברו בקבר אחים. באותו 
מקום נמצא היום משטח גדול ועליו 
אנדרטת זיכרון. ביקרתי פה פעמיים 

במהלך מסע החיפושים שלי ברומניה. 
ייתכן שאבא שלי קבור שם. ויתכן שלא. 
הגילויים שלי במהלך השנים מצביעים 

דווקא על הסבר שונה.

מאי 2012. באחד ממסעותיי ברומניה 
פגשתי ביאש יהודי שהכיר את בני 

משפחת פולבר. "כולם היו רופאים, 
רופאי שיניים ושענים", העיד כדי 

להוכיח את אמינותו. הוא שיתף אותי 
בזיכרונותיו מאותו יום ארור: "יום לפני 
הפוגרום, 28 ביוני 1941, מוצאי שבת. 

הוציאו אותנו מהבית והובילו אותנו 
ל"קסטורה". בכניסה עמד חייל ולידו 

ארגז גדול. הוא ציווה עלינו לזרוק 
לתוכו את כל החפצים שעלינו: שעונים, 

טבעות, מצתים, עטים, מסמכים וכל 
ניירת שהיא. אחרי שווידא שאכן הוצאנו 

מהכיסים הכול, הכריז: נשים וילדים 
בצד זה, גברים בצד זה. השתדלתי 

להתכווץ כמה שיכולתי כדי שאראה 
כילד קטן והצלחתי לעבור לצידה של 

אימא. זה לא היה פשוט. הייתי כבר בן 
שתים עשרה ודי גבוה. פחדתי שיתפסו 
ויכו אותי. בצד השני ריכזו את הגברים. 

הסתכלתי על אבא עד שנעלם מעיני. 
מאז לא ראיתי אותו יותר".
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שקט. ריקנות גדולה השתלטה על חלל הבית. אימא לא התמהמהה אף לא 
לשנייה אחת. אין זמן להיסוסים. בחוץ התרוצצו שוטרים רומנים שחיפשו 
יהודים. במעט הכוחות שנשארו לה, הלבישה אותי במהירות, נשאה אותי 

על הידיים וברחה מהבית בריצה. הגענו לרחוב הראשי ומשם לחצר הגדולה. 
עמדנו בפני שלוש דלתות. הראשונה הייתה נעולה. השנייה, מעבדת השיניים 

של ליאון, נעולה. בניסיון נואש ניסתה את הדלת האחרונה, ללא הצלחה. 
כל הדלתות היו נעולות בפניה. חסרת אונים המשיכה לרוץ עד לקצה הבניין 
בצידו השני של הבניין שהסתיים בשתי מדרגות גדולות ורחבות. התיישבנו 

על המדרגה הנמוכה מול מטבח הקונדיטוריה שברחוב הראשי. בפתח הדלת 
עמדו גבר ואישה שצפו בניסיונות שלנו למצוא מחסה. "לקחו אותם מוקדם 
בבוקר" ספרו לנו. הם התכוונו לקיווה, ניימן, ליאון ונשותיהם וסבא וסבתא. 

אימא הייתה מופתעת. "גם את סבא וסבתא לקחו?"

בתוך כל האובדן, יצאה אישה ממטבח הקונדיטוריה והושיטה לנו שתי 
כוסות חלב חם. עד אז, מעולם לא שתיתי חלב חם טעים כל כך. אימא 

התחילה למלמל, ספק אלי ספק לעצמה. "עוד ילד הייתי צריכה עכשיו? רק 
זה היה חסר לי", ואז פנתה אלי והוסיפה: "הייתי בחודש הרביעי. ילד זכר, 

בדיוק כמוך". זו הייתה הפעם היחידה במשך כל חייה שהזכירה את העניין. 
צער גדול הציף אותי. יכול היה להיות לי אח צעיר. 

וכמי שמתעוררת מתוך חלום רע, התעשתה. "צריך למצוא מקום. לא נוכל 
להישאר ככה בחוץ." המרתף לימיננו היה פתוח אך מוצף במים. "יש פה 
עוד מרתף" המשיכה, "בוא נלך לשם". המרתף ששימש את קיווה, ניימן 

וליאון. ירדנו במדרגות. אי סדר עצום התגלה במקום. שמיכות, ניירות 
וחפצים זרוקים על הרצפה. ניכר היה שמשהו רע מאד התרחש במקום הזה. 

זמן קצר לפני כן גם הם נלקחו ל-"קסטורה". 
"אנחנו נשארים כאן", הכריזה אימא. "אתה תישן במיטה התחתונה, ואני 

בעליונה".
"ואיפה אני אעשה פיפי?"

"בפינה".
"והיכן אני עושה גדול?"

"תתאפק עד שיחשיך ואז אני אוציא אותך."
מחוץ למרתף היה פרוזדור ארוך שחיבר אותו אל החצר הגדולה. לאורכו 

היו חדרי שירותים רבים ששימשו את אורחי המלון לפני ששינו את ייעודו 
למגורים. בחשכת הלילה אימא הוציאה אותי לשם. האישה מהקונדיטוריה 

ידעה שהתמקמנו כאן וספקה לנו שאריות פירורי בצק ועוגות שנדבקו לתבניות 
אחרי האפיה. זה הספיק לנו, ואפילו היה טעים. אימא בקשה גם מים. 

פחדנו לחזור הביתה מחשש שישובו לחפש אותנו. 

חלפו מספר ימים ואימא התחילה להתעניין מה קורה מאחורי הדלתות שהיו 
נעולות בפנינו ביום המנוסה. "כולן פתוחות עכשיו" נאמר לה, "הדיירים 

חזרו". רק אז העזה לצאת מהמרתף. דבר ראשון הזדרזה לפקוד שוב את 
הדירה הבזוזה שלנו, בתקווה למצוא חפצים חיוניים ולבדוק אם השולחן 
הגדול עדיין במקומו. זו הייתה פוליסת הביטוח שלה לעתיד לבוא, הדבר 

היחיד שיכול היה להעניק לה ביטחון כלשהו. ההרס בדירה היה עצום. היא 
מצאה מנעולן שתיקן את הדלת ורצה למסעדה של הוריה לבדוק מה עלה 
בגורלם של אביה ואחיה, שניהלו את המסעדה לבד, מאז מותה של סבתא 

ב 1936. המסעדה הייתה פרוצה. לא היה זכר לקיומם. השכנים סיפרו 
שהוציאו אותם החוצה, היכו אותם והובילו אותם לחצר המשטרה. בחיפושי 
אחריהם, שנים מאוחר יותר, מצאתי רישומים המתעדים את חייהם בקהילה 

היהודית ביאש. אך מקום קבורתם לא ידוע. 

 כל בני משפחת פולבר חזרו לביתם ולחייהם הקודמים כאילו לא קרה דבר.
אימא החליפה איתם מספר מילים אך הם לא הציעו לנו לעבור לישון אצלם. 

רק מאוחר יותר הבנתי: המקום כבר היה תפוס. שעיה, אווה ולואיס עברו 
 לשם בליל הפוגרום, לאחר שהדירו את רגלינו מהדירה. אימא התפוצצה
מכעס: "הם הצילו את עורם". התפלאתי איך ייתכן שַָּבָָּבה ופאפיה לא 

מתעניינים בי. הרי היינו כל כך קשורים אחד לשני. איך ייתכן שניימן וקיווה, 
שגרו במרתף הזה עד ליל הפוגרום, לא יורדים למטה? איך ייתכן שהם 
מתעלמים מקשיי המחיה שלנו? הדבר פגע באימא וציער אותה מאד. 

אימא נשארה עם סוד המטמון וביקשה מיאנקו את הפטיש הגדול. היא 
ידעה שאבא לא שיתף אותו במעשה וסרבה להצעתו לעזור לה. בכוחות 
עצמה הסירה את לוח השולחן. שם, בתוך הרגליים החלולות היו מונחים 

התכשיטים בדיוק כפי שאבא סיפר לה. היא אספה אותם ואני משער 
שהחביאה אותם בדירתה של קלרה, אחותה הגדולה, עד שנמצא מגורי 

קבע. שנים רבות הם שימשו בדיוק את המטרה לשמה אבא כיוון. 
התכשיטים אפשרו את הקיום של שנינו. 

התחיל פרק חדש בחיינו. נדודים, חוסר ודאות קיומית ודאגה יומיומית ליום 
שלמחרת. עולמה של אימא חרב. מאישה צעירה, שלזמן קצר נגעה בחלום 

שלה להיות אשת איש אהובה החיה חיי רווחה, הפכה לפליטה חסרת 
ביטחון, שצריכה לדאוג לפרנסתו ולגידולו של ילד בן חמש. פעמים רבות, 

בשעות קשות, הרגשתי נטל על כתפיה. עברנו לגור עם דודתי קלרה וילדיה 
אידיקה ונלו. הם גרו בדירה גדולה שיכלה להכיל את כולנו. זו הייתה התחנה 
הראשונה שלנו אחרי היציאה מהמרתף. קרול, בעלה של קלרה, נלקח ביום 

הפוגרום ומאז איש לא שמע ממנו. 

שנים מאוחר יותר במסעותיי ברומניה, 
חיפשתי את עקבותיו של קרול ביאש 

ובבוקרשט. ביאש סיפרו על יהודים 
רבים שנקברו ללא רישום מפני שלא 
נשאו תעודות מזהות או שהן נלקחו 

מהם. גם נלו, בנו, ניסה להתחקות 
אחר גורל אביו ב"יד ושם". לא הצלחנו 

למצוא שביב מידע. 

בפתח הקונדיטוריה עם הקונדיטור 
הראשי, עובדת הקונדיטוריה שדאגה 

לנו ואני
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הפרעות

ב-24 ביוני הופצצה יאש לראשונה על ידי מטוסי 
ברית המועצות. השלטונות האשימו את היהודים 

באחריות להפצצות הסובייטיות ובאיתותים 
למפציצים. כדי לתת בידי מגרשי היהודים את 
האמתלה לשימוש באמצעים חריפים, שלחה 

מפקדת הסיגורנצה )משטרת הביטחון הרומנית( 
למשטרת העיר יאש הוראה בזו הלשון:

"מאחר שלמפקדת הסיגורנצה נודע כי יהודים 
מסוימים הסתירו כלי נשק ותחמושת, הננו מבקשים 
שתואילו לערוך חיפושים מפורטים וקפדניים בדירות 

של האוכלוסייה היהודית, כדי לבדוק שמא אנו 
עומדים בפני פעולת התחמשות של האוכלוסייה 

היהודית. נא לדווח מיידית על התוצאות, תוך ציון 
הצעדים שנקטתם".

לקראת הפרעות נערכו תיאומי הכנות בין השלטונות 
הרומניים ובין אנשי הצירות הגרמנית בבוקרשט 

ומפקד הקורפוס הגרמני ששכן ביאש. שבוע לפני 
הפוגרום גויסו בכפייה צעירים יהודים רבים לחפירת 

בורות גדולים מאוד בבית העלמין היהודי ביאש. 
בימים האחרונים הוגברה מאוד 
ההסתה האנטישמית בעיתונות 

הרומנית, בתי הנוצרים סומנו 
בצלב באמצעות צבע או סיד. 

בעקבות התרעות ושמועות 
לא ברורות, רבים מאנשי 
האינטליגנציה המקומית 

)הרומנית( של יאש עזבו את 
העיר. ב-28 ביוני 1941 התקבלה 
הוראה לפנות את כל האוכלוסייה 

היהודית מהעיר. באותו יום 
יצאו למבצע הפינוי כוחות צבא 

ומשטרה רומניים יחד עם פורעים 
רומנים אנטישמיים, בסיוע כוחות 

צבא גרמניים ששהו בעיר. 

 רבים מקרב התושבים הרומנים הנוצרים לקחו 
חלק בפגיעה ביהודים ובביזת רכושם, ביניהם גם 

שכניהם שסייעו בחיפוש אחר היהודים שהסתתרו 
והסגרתם לידי הפורעים. איש מבין תושבי יאש 

הנוצרים לא מחה על המעשים, לא בשעת ביצועם 
וגם לא לאחר מכן, והמעטים מאד שניסו לעזור 

ליהודים עשו זאת בהיחבא. 
מספר היהודים שנהרגו בפרעות יאש נתון לוויכוח עד 

עצם היום הזה. יותר ממחציתם בעיר עצמה והיתר 
ברכבות המוות. לפי ספירת השלטונות הרומניים 

היו 13,266 קורבנות. לפי רשימה שמית שערכה 
הקהילה היהודית היו לפחות 14,850 הרוגים, 

בכללם 40 נשים ו-180 ילדים. בנוסף למספרים 
אלה נרצחו יהודים נוספים שלא היו רשומים בפנקסי 

הקהילה. לשכות הגיוס לעבודות כפייה דיווחו על 
היעדרותם של 13,868 יהודים שלא ניתן לאתרם. 
לכן המספר הכולל המדויק אינו ידוע. ישנן הערכות 

שונות המגיעות עד 20,000 נרצחים. קורבנות 
הטבח נקברו בקבר אחים גדול בבית הקברות היהודי 

ביאש, העשוי בצורת קרונות רכבת. 

רכבות המוות

בחצר הקסטורה נותרו בחיים אלפי יהודים. הם 
הובלו אל תחנת הרכבת ונדחסו בכוח לקרונות 

נטולי חלונות שנועדו להובלת כימיקלים או לקרונות 
להובלת בהמות שנאטמו בלוחות עץ ולא השאירו 
אוויר לנשימה. ניסיונותיהם הנואשים של הלכודים 

לפרוץ פתח נענו בירי ובהרג. 

הפינוי בוצע בשתי רכבות שיצאו בשעות שונות 
אל יעדים שונים. הרכבת הראשונה יצאה מיאש 

לטרגו פרומוס Târgu Frumos ב-30 ביוני. 
הרכבת הזאת נועדה להוביל את היהודים למחנה 

הריכוז טרגו ז'יו, שם נכלאו יהודים שפונו מעיירות 
השדה. אך משהסתבר שלא היה שם מקום לאלפי 

יהודים נוספים, שונה יעדה. בשעות הבוקר ובשעות 
הצוהריים נפתחו לזמן קצר מרבית הקרונות לצורכי 

אוורור. המחזה שנגלה היה מזעזע. רבים מנוסעי 

הרכבת מתו מחוסר חמצן ואחרים שניסו לברוח 
נורו למוות. 

 Podu הרכבת השנייה, שיצאה אל פודו אילואיי
Iloaiei, נשאה כ-2,500 יהודים וכללה גברים, 
נשים וילדים שלא יצאו מחצר הקסטורה, יהודים 

שנכלאו במרתפי הקסטורה לפני הפוגרום ויהודים 
נוספים שנאספו ברחובות יאש והובאו במשאיות. 
שמונים גוויות יהודים שנורו או הוכו עד מוות בידי 

פועלי הרכבת הועמסו על קרון נוסף. הרכבת הגיעה 
לפודו-אילואיי )במרחק עשרים קילומטרים מיאש( 

בשעה אחת בצוהריים אך הקרונות נפתחו רק אחרי 
השעה ארבע. היהודים המעטים שנותרו בחיים 

וירדו מהרכבת היו עירומים ובמצב גופני ירוד ביותר. 
כאלפיים גוויות פונו מהרכבת. קבוצות של צוענים 
ושל איכרים פשטו על הגוויות, כדי לגנוב מהם את 

שארית הבגדים ואת שיני הזהב.

פתיחת דלתות של קרונות רכבת המוות מיאש. מקור: ויקיפדיה

איסוף ומעצר יהודים ברחוב ביאש, בזמן הפרעות. מקור: ויקיפדיה
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2007/8 ביקשתי את עזרתו של ראש הקהילה היהודית 
ביאש, איש קצר רוח וחסר סבלנות בשם פינקו קייזרמן, 
למצוא מסמכים ארכיוניים הקשורים למשפחתי. רציתי 
לדעת מה שמו של אבי כפי שנרשם במסמכים רשמיים, 

לקבל תשובות מוסמכות היכן הוא קבור ומה עלה בגורלו 
מהרגע שהוצא מהבית. לא הסתפקתי בתשובות חלקיות 

שניתנו לי, רובן היו מתחמקות לצאת ידי חובה. חיפשתי את 
הוכחת הזהב באשר למותו וקבורתו של אבא. עד שתנוח 

דעתי. השקעתי בחיפושיי הרבה מאמצים, זמן, נסיעות 
ליאש וכסף שלעיתים קרובות עבר לכיסם של שרלטנים. 

קייזרמן אמר לי ששמו הרשמי של אבא הוא ארון. כולם 
קראו לו ארי וכך הכרתי וזכרתי אותו. עוד סיפר לי שהוא 

קבור בפודול ילואיי. 
"איפה כתוב שהוא נקבר שם"? שאלתי.

קייזרמן ביקש ממני לחכות מחוץ למשרדו. כעבור רבע 
שעה חזר עם מחברת. הוא הצביע על אחד הדפים ובו 

שורה אחת בעיפרון עם שמו ומקום קבורתו. בדף נפרד 
היו רשומים שמותיהם של אביה ואחיה של אימא, שאף 
הם נרצחו בפוגרום. סולומון ואאורל יאנקוביץ׳. תמורת 

המידע הזה התבקשתי לשלם עשרה אירו ונאסר עלי לצלם 
אותם.  זה לא הספיק לי. רציתי משהו ממשי יותר משורה 
אחת משורבטת במחברת שאיני יודע מי עומד מאחוריה. 

חיפשתי מסמכים מארכיון. פינקו המליץ לי להיעזר בעו"ד 
מקומית, אנה מריה דרגן ולא הפסיק לדבר על יופייה. 

הקשר בינינו נמשך שנים וכלל שיחות, התכתבויות והרבה 
מאד נסיעות ליאש. 

בינתיים פינקו הלך לעולמו ובמקומו נכנס לתפקיד 
אברהם גילטמן, איש רגוע וסבלני יותר. גם הוא המשיך 

לטעון שאבא שלי קבור בפודול ילואיי. הקשיתי עליו. "איך 
יכול להיות? כשהוציאו אותו מהבית אבא הוכה נמרצות, 

הובל לחצר הקסטורה וגם שם המשיכו להכות אותו. הוא 
לא היה איש חזק. לא ייתכן ששרד. הוא בוודאי מת עוד 

בחצר המשטרה. יש בידינו תעודת פטירה שאימא קיבלה 
משלטונות יאש".

"אינני יודע מי הנפיק לך את תעודת הפטירה וגם לא מעניין 
אותי. יש הוכחות ברורות שהוא זוהה בוודאות ונקבר ב- 

פודול ילואי. יהודים רבים הועלו לרכבות במצב קשה מאד. 
הוא לא היה היחידי". 

המשכתי להקשות: "איפה המסמכים שאתם טוענים 
שנמצאו על גופתו, לפיהם אתם קובעים שנקבר 

בפודו-ילואיי"? 
"זרקו אותם", ענה לי. 

לא האמנתי לו. 

סיפור השלט באתר ההנצחה ביאש

הוויכוח סביב מספר קורבנות הטבח לא תם, כפי שמספר 
סיפור שלט הנצחת הפוגרום שבתמונה. הספקתי לצלם 
אותו בשלושה בינואר 2009, לפני שהוסר. הוא נתלה 
על הקיר החיצוני של מה שהיה בניין הקסטורה. באופן 

ציני ומצמרר, הבניין הוסב למועדון לילה. 
השלט נתרם על ידי יהודי קנדי, ועליו חרותים נתונים 

שנאספו על ידי מכון וייזל לחקר השואה שבבוקרשט. 
בטקס קביעת השלט ניגש פרופסור רומני אל הנדבן 

הקנדי ומחה.
"לא היה ולא נברא. לא היו מספרים כאלה"!

שאל הקנדי: "אז כמה היו?"
"אולי שמונת אלפים", פטר אותו הפרופסור. 

"נו, ועם המספר הזה אתה חי בשלום...?"
מאוחר יותר ביקרתי בקבר אחים ביאש, מקום קבורתם 

של עשרת אלפים יהודים, קורבנות הפוגרום. כל הדרך 
לשם הנהג לא הפסיק לספר סיפורים. הייתי מתוח 

ונרגש. רציתי להתכנס בעצמי וקיוויתי שיפסיק לדבר ולו 
למספר רגעים.

"מה המקום הזה?" התעניין כשהתחלנו לנסוע חזרה 
למלון. סיפרתי לו.

"לא היה דבר כזה", אמר בביטול. "מדובר בסך הכול 
ברכבת אחת ועליה שמונה מאות אנשים." 

רציתי לענות לו כפי שענה הנדבן הקנדי: ועם המספר 
הזה אתה חי בשלום...? אבל שתקתי. 

הנהג היה במבוכה. בזה הרגע נודע לו שאני יהודי. הוא 
לא פצה פה. 

את הדרך חזרה עשינו בשתיקה רועמת. 

"לכאן, מקום משכנה של הקסטורה, הובאו בתאריך 
העשרים ותשעה ביוני 1941 אלפי יהודים, קורבנות 

הפוגרום של יון אנטונסקו Ion Antonescu. הם נרצחו 
על ידי חיילים, שוטרים, שומרי ציבור, ג'נדרמנים רומנים 

ואזרחים, ששיתפו פעולה עם חיילים גרמנים. הרצח 
התבצע בחצר המשטרה וברחובות העיר. 4,432 מתוך אלה 

ששרדו את הטבח נשלחו לתחנת הרכבת והועלו ל-'רכבות 
המוות'. 2,713 מתוכם נרצחו בדרך". 

ביולי 1943, שחרר שירות הידיעות של רומניה הודעה 
רשמית לפיה נרצחו 13,266 יהודים בפוגרום יאש.  על 

עובדה אחת אי אפשר לערער. זה היה הטבח הגדול ביותר 
נגד היהודים על אדמתה של רומניה. 
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החיפושים
אימא הייתה נחושה למצוא כל בדל מידע על גורלו של אבא מאז אותו 

רגע בו נפרדו במבט ארוך. האם הצליח לברוח? אולי לשרוד? ואם חלילה 
לא שרד – היכן קבורתו? היא הפכה כל אבן בדרך. היו מי שניסו לנצל את 

מצוקתה וצערה. "ראו אותו במחנה עבודה. אפשר לשחרר אותו תמורת 
כסף", אמרו. אימא לא נפלה בפח.

היחידה שכנראה ראתה אותו בחיים לאחר שנלקח הייתה החלבנית שספקה 
לנו מדי יום חלב טרי חמים שזה עתה נחלב. היא נשאה על כתפיה כד חלב 
גדול עם ידית וחבל שהשתלשל מעבר לכתף. בהטיה קלה מזגה ליטר אחד 

לתוך כלי המדידה והעבירה לסיר שאימא הגישה. אחרי שסיימה לחלק לכל 
השכנים, נכנסה לחנות של אבא לקבלת התשלום.

גם באותו בוקר ארור הגיעה לחלק את החלב שעדיין עלו ממנו אדי החליבה. 
לדלתנו כבר לא התקרבה. מה שראו עיניה הקפיא אותה על מקומה. אבא 

היה מוקף בשוטרים וחיילים, שהרביצו ללא רחם. נסערת נגשה אליהם 
והעידה: "עזבו אותו. אני מכירה אותו. הוא איש טוב."

"איש טוב" ענו בלעג, "זהו יהודון קומוניסט", הצביעו על עניבת הבורדו 
שלבש. בעיניהם הצבע היה מספיק קרוב לאדום בשביל להחשיד אותו. וכדי 

לחזק את טיעונם, הסירו לו את העניבה, כרכו אותה בחוזקה סביב פרקי ידיו 
והמשיכו להפליא בו מכות. 

כידוע, לקח זמן רב להשלים את התמונה על התרחשויות אותו יום על סמך 
עדויותיהם של ניצולים ועדי ראיה. ככל הנראה, כמו כל היהודים שנתפסו 

באותו יום, אבא נדרש להיפטר מחפציו ומסמכיו ולזרוק אותם לארגז הגדול 
בכניסה לחצר המשטרה. כך שמו נכלל ברשימת ההרוגים בקסטורה. אבל 

אבא היה אדם מסודר מאוד. בכיס הפנימי של הז'קט, נשא מסמכים נוספים, 
אותם גילו טורפי הגוויות שחיכו לשללם בפודול ילואי. שמו מופיע גם 

ברשימת הקורבנות בפודול ילואי. ארון פולבר, אבא שלי, מת פעמיים בתוך 
יממה אחת וקבור בשני מקומות. )עמודים 185-184(

 אימא לא יכלה לחיות בחוסר ידיעה. אם הוא לא בחיים היא צריכה 
קבר, והתחילה לחפש את מקום קבורתו. היא פנתה לכל המשרדים 

והמוסדות האפשריים. כולם התייחסו אליה יפה והבטיחו לה בנימוס רב 
לבדוק את העניין. 

 
מידע אמין ראשון הגיע דווקא מהקהילה היהודית. אימא פנתה לעזרתם 

למרות שאף פעם היא ואבא לא היו קשורים לקהילה. בידיהם הייתה הוכחה 

2009/2010. במסגרת מסע 
החיפושים שלי הגעתי לארכיון 

בואסלוי ומצאתי מכתבי תשובה 
מנוסחים באדיבות לכל פניותיה של 

אימא. המשרד לביטוח לאומי היה 
מועיל במיוחד. "בהתחשב במצבך" 

נאמר לה, "את זכאית לקבלת גמלא 
חודשית". עד אז לא ידענו שאבא שילם 
ביטוח לאומי ואנחנו, האלמנה והקטין, 

זכאים לקצבה במקרה פטירתו. 
במחשבה שניה, זה לא מפליא. הרי 

הוא היה מסודר כל כך ואחראי. מכיוון 
שנמצאה תעודת פטירה לפיה אבא 

מצא את מותו בקסטורה, אימא 
נהנתה מכספי הביטוח. ביום הראשון 

בכל חודש הלכה לסניף הדואר. שם 
חיכה לה סכום כסף שיועד לשנינו. 

בשלב מאוחר יותר אף קיבלה הגדלה. 
אף פעם לא ידעתי שמגיע לי כסף ולא 
נהניתי ממנו. הוא נחמס על ידי האיש 

שחיבל בחיי. 

חד משמעית שגופת בעלה זוהתה בפודו אילואיי. שנה אחרי הפוגרום, 
באחד מימי ראשון עלינו לרכבת לנסיעה שמומנה על ידי הקהילה. הגענו 
לתחנה והובלנו לשטח רחב ידיים מנוקד תילי אדמה שנראו כמו ערוגות 
המחכות לשתילת פרחים. למעשה אלה היו הקברים. לא היינו היחידים 

שהגיעו למקום. סביב הקברים הסתובבו אנשים רבים. אימא חיפשה גורם 
מוסמך שיוכל לענות על שאלותיה.

"קיבלתי הודעה מהקהילה היהודית כי בעלי זוהה בוודאות והוא קבור פה. 
אני מחפשת את קברו". "כן" ענו לה, "הוא קבור פה בקבר אחים יחד עם כל 
יתר היהודים שזוהו ושלא זוהו". "מדובר באי הבנה" אימא מתעקשת, "בעלי 

זוהה בוודאות. הוא צריך להיות בקבר נפרד". "כל המזוהים קבורים פה", 
הסביר שוב. 

אימא התמוטטה. נפלה על ברכיה ופרצה בבכי מר.
לא כך ציפתה לסיים את מסע החיפושים. הרגשתי צער רב על אימי. הנחתי 

את ידי הקטנות על כתפייה וניסיתי לנחם אותה. "אימא אל תבכי, אל 
תבכי". היא הזדקפה, הישירה מבט ואמרה. "לעולם לא אחזור לכאן". היא 

עמדה בדיבורה. מאותו רגע הפנתה את כל מחשבותיה למשימה אחת. 
פרנסה. אי אפשר להסתמך רק על מכירת תכשיטים.

הישרדות 
קלרה ואימא חיפשו דרך להתפרנס והחליטו לפתוח מחדש את הקפיטריה 
של קרול שנסגרה מאז נעלם. מהר מאד התחוור כי המשימה גדולה עליהן. 
נדרש מהן לקום בחמש בבוקר לקבלת הלחמניות מהמאפיה, להכין אוכל 

 ולשרת את הלקוחות עד שעות הערב. חילוקי הדעות ביניהן לא אחרו 
להגיע והאחיות החליטו להפריד כוחות. קלרה ניסתה להמשיך בכוחות 

 עצמה. אימא ואני חזרנו למתחם הגדול ושכרנו דירה לא רחוק מדירתם 
של ַָּבָָּבה ופאפיה.

"אין לי במה להאכיל אותך" אמרה לי בוקר אחד, "לך לאכול אצל ַָּבָָּבה".
סבתא פרסה שתי פרוסות ממליגה קרה, מרחה אותן בריבה הביתית שלה, 

ולצידן הניחה כוס קפה עם חלב. זה מילא אותי נחמה גדולה. מאותו יום 
ירדתי אליה בכל בוקר. היו ימים שאכלתי איתם גם את ארוחות הצוהריים. 

סבתא וסבא הוציאו את השולחן לחצר המטבח. לא משנה איזה תבשיל הונח 
עליו באותו יום, דבר אחד אף פעם לא נעדר: בקבוק יין וסיפון. חצי כוס יין 

בתוספת חצי כוס סודה מהסיפון. "שפריץ". המשקה שהלך עם כל דבר. עד 
היום מגישים אותו במסעדות רומניות, בעיקר ביאש.

חפצי הערך היחידים שאימא הצליחה להציל מהחנות של אבא היו כלי 
העבודה שלו. השעונים כמובן נגנבו. אימא שמרה את כלי העבודה למרות 

שלא ידעה מה תעשה איתם. 
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אלה היו כלים עדינים ויקרים מאד שיוצרו בשוויצריה. בלעדיהם אי אפשר 
לתקן שעונים. לאחר כישלון הקפיטריה, אימא נאחזה ברעיון לפתוח חנות 

לתיקון שעונים. נכון שלא היו לה כישורים. אבל הייתה לה תושייה. כל 
מה שצריך זה מקום ופועל. היא מצאה מתקן שעונים שהיה מוכן לעבוד 

אצלה. לה היו הכלים. לו היה הידע. היא שכרה חנות רחבת ידיים בקרבת 
מקום וקיבלה את פני הלקוחות בקדמת החנות. מאחור ישב המתקן ועשה 

את עבודתו. המסורת נשמרה, גם שם החנות La Regulatorul ואיתו 
המוניטין. המקום תיקתק כמו שעון שוויצרי. עד שהמתקן הפסיק להגיע ללא 
כל הודעה מוקדמת. אימא הבחינה בחסרונם של מספר כלים והלכה לחפש 
אותו. כשנמצא, תרץ ואמר שעליו לסיים עבודה עליה התחייב קודם במקום 
אחר והבטיח לחזור למחרת היום. הוא חזר, עבד יום אחד ושוב נעלם. יחד 

איתו נעלמו גם שאר כלי העבודה.

למרות מטען הכעסים שסחבה איתה נגד שעיה, אימא פנתה אליו לעזרה. 
הייתה לו חנות סידקית לא רחוק מהבית. הוא יעץ לה לפתוח חנות דומה 

והראה לה איפה לקנות מוצרים בזול. הימים היו ארוכים וקשים. לנגד עיניי 
חולפות התמונות: אימא משכימה כדי להספיק לפתוח את החנות בזמן, 

סוגרת את החנות בצוהריים וממהרת לשוק לקנות אספקה חדשה או 
להחליף בלון גז שהתרוקן, חוזרת הביתה תשושה לבשל לי ארוחת ערב. 

וחוזר חלילה. פרנסה לא צמחה. 

הסביבה הייתה עוינת והיהודים עדיין היו בסכנה. המצב עלול היה להשתנות 
בכל רגע. למודת ניסיון, בכל פעם שיצאה מהבית, הקפידה לענוד שרשרת 
עם תליון שנראה כמו צלב על מנת להרחיק ממנה כל צרה שעלולה לבוא. 

למעשה היה זה תליון קרמיקה בצורת עלה תלתל שמצידו האחד נראה כמו 
צלב ומצידו האחר היה חלק. היא מצאה אותו בין התכשיטים של אבא.

קלרה, שלא הצליחה לשקם את הקפטריה של קרול, ביקשה להצטרף 
כשותפה לחנות של אימא. היה לה כסף להשקיע, אמרה. אימא זכרה את 

הוויכוחים בגללם נפרדו דרכיהן וסירבה. נדרשו הרבה שיחות גישור בעזרתו 
של שעיה עד שאימא נענתה לבקשתה. אימא השתכנעה שכספה של קלרה 

יאפשר לקנות יותר סחורה ולהגדיל את המכירות. העסק קיבל תנופה. 
אימא שפעה רעיונות. חלון הראווה הפך לדוכן לממכר נקניקים, מזון 

וקציצות תפוחי אדמה שטוגנו במקום על פרימוס. הריח הטוב משך את 
החיילים הרוסיים לחנות בדרכם לרכבת. לפעמים גנבו וברחו. אימא לא 
נבהלה מהם. פעם דחקה בי לרדוף אחרי חייל שהושיט יד ותלש נקניק 

 מהתצוגה. רצתי אחריו ובמעט הרוסית שידעתי אז, צעקתי:
Davai ti minia - "תן לי את זה".

העבודה הקשה והגניבות השכיחות שברו את רוחן של 
האחיות. הן החליטו לחזור לעסק המקורי ולהסתפק 
בממכר סדקית. החלוקה ביניהן הייתה ברורה. אימא 

הקניינית וקלרה המוכרת.

קלרה והילדים עברו לדירה מרווחת במרחק הליכה 
מהחנות. אימא ואני הצטרפנו אליהם. גם הסידור הזה 

לא האריך ימים. האחיות לא הצליחו להגיע להבנה 
בסידורי המגורים המשותפים. שוב עברנו דירה. חזרנו 

למתחם הגדול. הייתי כבר תלמיד בבית ספר. עם כל 
מעבר דירה עברתי לבית ספר אחר. כך נדדתי בין בתי 

הספר. לא הצלחתי להתרכז בלימודים ולהגיע להישגים. 
לאימא לא נשאר הרבה זמן לטפל בי. בשנתיים הבאות 

סבא וסבתא היו ההורים שלי. אצלם מצאתי חום, 
אהבה, דאגה ואכפתיות. אני זוכר את סבתא צופה בי 

מרחוק כששיחקתי בחצר; שלא אזיע, שלא אשתה יותר 
מדי מים, שלא אשחק בערמת האשפה שמילאה את 

התעלות. הרגשתי שייך. 

סבא וסבתא לא היו אנשים דתיים אבל שמרו על כשרות 
ועל צביון יהודי. לא ידוע אם חגגו בר מצווה לבניהם. 

אבל בעידודה של סבתא סבא לקח אותי לבית הכנסת 
בכל יום שישי. בכלל, סבא אהב לפנק אותי.

"מחר נלך לשוק", אמר לי יום אחד, 
"מה תרצה שאקנה לך"?

"ציפור"!
"ציפור"?

חזרנו באותו יום מהשוק, בידי ציפור יפה בכלוב ועל פני מרוח חיוך של 
אושר. לא היה גבול לשמחתי ולמורת רוחה של ַָּבָָּבה. ככל שהתלהבתי 

היא התמרמרה. מה פתאום ציפור בבית? ובמיוחד כשפאפיה ואני החלטנו 
לתלות את הכלוב באמצע תקרת המטבח. 

כהרגלי, עם סיום ארוחת הערב חזרתי הביתה לישון עם אימא. הציפור 
נשארה במטבח. לא יכולתי לחכות שתזרח השמש. השכמתי בבוקר ורצתי 

אל הציפור שלי. הכלוב נעלם. סבתא התחמקה משאלותיי ולא ספקה לי 
שום הסבר להיעלמה של הציפור. במשך ימים נדנדתי, חיפשתי, שאלתי, עד 

שהבנתי שלא אראה אותה יותר. זו הייתה הפעם היחידה שסבתא אכזבה 
אותי. למרות זאת יש לי זיכרונות נהדרים מהתקופה הזאת. 

ה ופאפיה במתחם הגדול בָּ בַּ

התמונה צולמה על המרפסת הארוכה 
שקישרה בין הדירות במתחם הגדול. 

אווה מחזיקה את ברנרד הבן של קיווה 
ואסטרה. מימין לואיס, אני עם הכובע 
ששמר לי על האוזניים. לימים ברנרד 
הגיע לונצואלה, הצליח שם בעסקים 

ונפטר לפני מספר שנים. 
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מפיו אף לא מילה אחת. סבא וסבתא צעדו באיטיות על מנת להשהות את 
הפרידה ככל הניתן. מאחוריהם השתרכו בני המשפחה שעזרו לשאת את 

הכבודה. שניהם היו נרגשים מאוד. ואילו אני הייתי עצוב מאוד. 

כאשר הגענו לתחנת הרכבת, עוד לפני שכולם נכנסו לאולם הנוסעים, ניגש 
אלי מישהו מבני המשפחה והורה לי לחזור הביתה. סירבתי, אבל הוא חסם 

לי את הדרך בגסות. עלבון גדול הציף אותי. בעיניי רוחי ראיתי את כולנו 
באולם הגדול, הרכבת נכנסת לתחנה, סבא וסבתא עולים לקרון וכולנו 

מנופפים להם לשלום. אבל זה לא קרה. 

מצאתי את עצמי צועד לבד בחושך. פחדתי. אף פעם לא הסתובבתי לבד 
בשעות חשיכה. לא ידעתי היכן אני נמצא. הרחוב, שממילא לא היה מקום 

בטוח להלך בו, היה ריק מאדם ורק פנסים בודדים לאורך הדרך האירו 
באלומת אור חיוורת. 

זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי את סבא וסבתא.
במהלך השנים שלחו לי מכתבים ביידיש. "אני חיה כמו מלכה", כתבה 

סבתא, "אבל חסרה לי החצר הגדולה, השכנים וכמובן אתה". סבא שלח לי 
שעון. מה שולחים לבן של שען? 

עזיבתם מילאה אותי ריקנות. חסרה לי האהבה שעטפה אותי במחיצתם. 
הידיעה שיש לי מקום. נשארתי עם אימא. אבל היא הייתה עסוקה מאד עם 
החנות. לא זכיתי יותר לתשומת לב מאף אחד. רק אמירות שחזרו על עצמן:

אני לא יכולה להיות גם אימא וגם אבא 
אני לא יודעת איך לחנך ולגדל ילד 

אתה זקוק לאבא 
אני רוצה לשחזר את חיי

אני רוצה להתחתן, לחזור לחיים שהיו לי עם אבא שלך
הוא הלך, מה נשאר לי ממנו?

"אני נשארתי!" רציתי לענות לה. "זה לא מספיק?"
אבל לא עניתי. סמכתי על אימא שלי. חשבתי שהיא יודעת מה לעשות. 

שהיא תשמור עלי. 

בן שבע עם אימא

19431943
דלתות נסגרות 1

הייתי כבר בן שבע. משפחת פולבר החלה להתפזר ברחבי העולם. בוריה, 
האח הגדול של אבא, רופא משפחה מצליח, היגר לטרינידד בחוסר 

ברירה בשנת 1938, כפי שאספר בהמשך. מאז הירצחו של אבא, ליאון 
אחיו הצעיר, רופא שיניים, דאג להוריו ותמך בהם כלכלית ככל שיכול. 
הזמנים ברומניה היו קשים ולכן ביקש מבוריה לקחת אליו את ההורים. 
החיים בטרינידד נראו קוסמים. סבא וסבתא הציעו לאימא שגם אנחנו 

נצטרף אליהם.
"אנחנו מכינים את ניירות ההגירה שלנו. נכין מסמכים גם עבורכם. ניסע יחד. 

נוכל לדאוג שם לדוריקה".
"ומה אני אעשה?" שאלה אימא, "אני רוצה להתחתן".

"נמצא לך מישהו. תתחתני שם".
אימא דחתה את ההצעה. "אני רוצה להתחתן פה. מה אני יודעת עם מי הם 

יחתנו אותי שם?" סתמה את הגולל.

למחרת היום סיפרה לי על השיחה. הרגשתי שהיא מושכת את השטיח 
מתחת לרגליי. ביני לביני חשבתי שזה הפתרון הטוב ביותר עבורי. התרגשתי 

מהרעיון להתחיל חיים חדשים במקום אחר עם כל המשפחה. אבל אימא 
לא שאלה אותי. המרוץ אחר חתן היה בראש סדרי העדיפויות שלה. "אנחנו 
נשארים פה", החליטה וסגרה בפני דלת לחיים אחרים. זו לא הייתה הפעם 
האחרונה. הסתובבתי בצערי ורציתי להיכנס לדירה של סבא וסבתא. לדבר 
איתם. להגיד להם. כן. אני רוצה לנסוע אתכם. קחו אותי מכאן. אבל אווה 

לא הרשתה לי.
 "אתה לא יכול להיכנס לשם", אמרה, "הם אורזים את החבילות. אל 

תפריע להם".
איך יכול להיות? התפלאתי. זה הבית שלי כבר שנתיים. פתאום נאסר עלי 

להיכנס אליו? 
הגיע יום הפרידה. סבא וסבתא בקשו שאתלווה אליהם. פגשתי אותם 

ביציאה מדירתם. פאפיה ביקש שאתן לו יד.
"קודם אני", בקשה סבתא. "אני אחזיק את ידו של דוריקה חצי דרך ואחר 

כך פאפיה." מאותו רגע סבתא לא הפסיקה לדבר ברומנית משובשת, שהרי 
שפתה השגורה הייתה יידיש:

"תגיד, דוריקה, אתה לא חושב שאני משוגעת לנסוע לאמריקה בגילי"? 
בשבילה טרינידד הייתה אמריקה.

במחצית הדרך התחלפו. סבא החזיק בידי ושתק. הוא לא הצליח להוציא 
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השנים הבאות צבועות בזיכרוני באפור
לואיס, בן דודי, היה הילד הקטן והאהוב במשפחת פולבר. הולדתי ארבע 

שנים אחריו גרמה לכרסום במעמדו ולחלוקת תשומת הלב בין שנינו. הדבר 
יצר מתח תמידי אצל הוריו, אווה ושעיה, שלא הרפו גם לאחר שהתייתמתי. 
נהגתי לשוטט בחצר הגדולה. לפעמים נכנסתי לביתם ויצא לי לצפות בשעיה 

מלמד את בנו לנגן בכינור. נראה לי שלואיס ניגן בחוסר רצון. עמדתי בצד 
ונפשי יצאה אל הכינור. גם אני רציתי ללמוד. שעיה אף פעם לא הזמין אותי 

להצטרף. עצוב ולרוב גם בודד ניסיתי למצות את כישרונותיי בדרכים אחרות.

בגיל שמונה לימדו אותנו בבית הספר להרכיב טחנות רוח מניר צבעוני, 
שני מקלות ומסמר. הייתי טוב בזה. הכנתי כמות גדולה של טחנות רוח 

וירדתי עם כל ה"סחורה" לתחנת הרכבת. נעמדתי באמצע הכיכר. הטחנות 
התמסרו גם למשב רוח קל. כולן הסתובבו בעת ובעונה אחת ומשכו אלי 

ילדים שבקשו מאמותיהן לקנות להם את ה"צעצוע" הזה. מכרתי אותן בזיל 
הזול והצלחתי להרוויח קצת כסף כיס. מעודד ומרוצה מהיצירתיות ומהרווח, 

המשכתי בהפעלת ה"עסק" עד שיום אחד חטפתי צעקות מאימא. היא לא 
אהבה את הלכלוך שהיה כרוך ביצירה. נאלצתי להפסיק ולהביט בקנאה 

בילדים שזכו לגלגליות להחלקה על הקרח בחורף או לאופניים דו גלגליים 
בקיץ. אימא אמרה שאין לה כסף לקנות לי. אבל פעם בשבוע היא פינקה 

אותי בעוגה מחנות הקונדיטוריה. חזית החנות פנתה לרחוב והמטבח לחצר 
הגדולה של המתחם. יכולתי לבחור כל עוגה שהתחשק לי. כשגדלתי, הרביתי 

להסתובב לבדי בסמוך למטבח והעובדים הכירו אותי. הם ידעו מה קרה לי 
ביום הפוגרום ונהגו להזמין אותי לזלול שאריות עוגות. מיותר לציין שאחרי 

הזלילה לא יכולתי לאכול דבר נוסף בבית. אימא דאגה מחוסר התיאבון 
שלי ולקחה אותי להיבדק אצל רופא שרשם לי טיפות מיוחדות לבליעה לפני 

הארוחות. לא גיליתי לה את האמת. המשכתי לאכול עוגות כל יום.

מדי פעם הלכנו להצגות תיאטרון ביידיש. שם ראיתי את אחד המחזות 
הראשונים שנכתבו ביידיש על ידי המחזאי היהודי "אברהם גולדפאדן". 
המחזה הועלה תחת כיפת השמיים בתיאטרון בסמוך לתיאטרון הלאומי 

של יאש. ישבנו על ספסלי עץ. הוקסמתי מהאפקטים המיוחדים של אורות 
ודמויות שהופיעו ונעלמו דרך מראה. הופתעתי לגלות שאת התפקיד 

הראשי של ה"מכשפה" שיחק גבר, ולא זו אף זו, גם לא היה יהודי, למרות 
 שדיבר יידיש. בסמוך למקום מתנוססת היום אנדרטה עם הפסל לזיכרו 

של גולדפאדן.

 19441944
נובמבר

לאחר ההפסד הצורב של גרמניה ובת בריתה רומניה במלחמה, הרוסים 
התמקמו ביאש. למרות זאת, היהודים עדיין היו מועדים לרדיפות מצד 

התושבים והשלטונות וחששו לחייהם. אימא החלה להראות סימני אי שקט. 
ניכר בה שמשהו מסעיר את רוחה. היא מלמלה דברים סתומים על שוטר 
שחלף על פניה ברחוב. היא זיהתה אותו בו במקום. את הפרצוף הזה לא 

 יכלה לשכוח לעולם. די היה לה בשבריר שניה בשביל לדעת בוודאות 
 שזה הוא. בוקנצ'ה Bocancea. אותו שוטר שפרץ לדירתנו ולקח את 
אבא. הוא כמובן לא הכיר אותה. בשבילו היא הייתה עוד עוברת אורח 

סתמית וחסרת משמעות. 

בקור רוח וללא מורא כתבה מכתב תלונה למפקד המשטרה ביאש. היא 
ידעה שהמעשה מעמיד אותה בסכנה. אבל המציאות הייתה בלתי נסבלת 

עבורה והיא הייתה מוכנה לקחת את הסיכון. 
"איך יתכן", כתבה, "ששוטרים שידיהם מגואלות בדם היהודים, שהתעללו 

ורצחו יהודים ביום הפוגרום, מסתובבים חופשי ברחובות יאש וחזרו 
לתפקידם כשוטרים שלוש שנים אחרי המעשה הנתעב כאילו כלום לא 

קרה.....אני, אלמנת אחד הנרצחים ואם לילד שהתייתם בגיל חמש אינני 
מבקשת נקמה, אלא צדק אנושי בשם 12,000 הנרצחים בפוגרום".

בעקבות המכתב אימא זומנה להעיד במשרדי ה Securitate, שומר נפשו 
ירחק. כל רומני הכיר לפחות אדם אחד שנכנס לשם ולא יצא. באותו מעמד 

ביקשו לזמן לעדות גם אותי. נחרדתי למחשבה וסירבתי ללכת. אימא לא 
וויתרה לי ולבסוף הצליחה לגרור אותי. עמדתי ליד דלת וחיכיתי מבוהל 

לרגע שיקראו לי. אינני זוכר שום דבר ממה שנאמר שם. הייתי קפוא מרוב 
פחד. מולי ישבה דמות, אינני זוכר אפילו אם אישה או גבר. נשאלתי אין 

ספור שאלות אבל לא שמעתי אותן. רק ראיתי שפתיים נעות מול פרצופי 
במהירות ומבטים חודרים שהאיצו בי להשיב. הדיבור הלך וגבר. אני שתקתי 

והם דיברו. מדי פעם עניתי כן, כן, כן. רק רציתי שיניחו לי, שיתנו לי לצאת 
משם בריא ושלם. חתמתי על הטופס שהגישו לי ורצתי החוצה. בדיעבד, 

הסתבר שלא היה כל קשר בין הכתוב לבין המציאות. הוחתמתי על דברים 
שלא נאמרו, על מילים שמספרות סיפור אחר, לפיו איש לא פרץ לביתנו. 

לכאורה, פתחנו את הדלת בפני השוטר מרצוננו. הם השתמשו בכל אמצעי 
שיעזור להפחית את חומרת מעשהו של השוטר. אפילו חתימת ידו של ילד 

בן שמונה, שהושגה באיומים, תחת חקירת הסקוריטטה. 
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2014. פניתי להיסטוריון וחוקר שואה רומני, אדריאן 
צ'ופלנקה Adrian Cioflanca במטרה למצוא את מקום 

קבורתו של אבי. התחלנו להתכתב במייל. לבקשתו, שלחתי 
לו הרבה תמונות משפחתיות. סיפרתי לו על שבירת הדלת, 

על כניסתו באיומים של שוטר רומני 
באקדח שלוף ועל הוצאתו האלימה 
של אבא מהדירה. סיפור קשה. הוא 
שאל אותי אם היה לי עסק אי פעם 

עם ה- Securitate. עניתי לו בשלילה. 
ואז הוא נעלם. הפסיק להתכתב איתי. 

חשבתי שהוא לא האמין לסיפור 
שלי על יום הפוגרום. בעצם מי יכול 

להאמין לזיכרונותיו של ילד בן חמש?
 

חלפו שלושה שבועות. יום אחד 
פתחתי את תיבת הדואר האלקטרוני 

שלי ואת מסך המחשב מילאה תמונה 
של גבר. המייל היה מאדריאן. "האם 

זה האגרסור )תוקף, ברומנית( של 
אבא שלך"? שאל. זיהיתי אותי מייד:  

Bocancea Gheorghe בוקנצ'ה 

גאורגה, השוטר שפרץ לדירתנו. בהמשך המייל אדריאן 
הסביר לי את פשר היעלמותו. במהלך אותם שלושה 

שבועות שהקשר בינינו נותק, הוא נבר בארכיון הסודי של 
ה-Securitate ומצא את דף העדות של אימא ודפים רבים 
נוספים השופכים אור על אותו יום אפל. "עדותה של אימך 

קורעת לב", אמר לי. 

בין המסמכים שאדריאן צ'ופלנקה מצא ושלח אליי היה 
גם המסמך שגילה לי פרטים נוספים מהקורות בחצר 

הגדולה באותו לילה. להלן עיקרי הדברים כפי שהם כתובים 
במסמך:

"על פי חקירות ועדויות, ביניהן גם עדותה של פרלה פולבר 
ואחרים עולה כי: ביום ה - 29 ביוני 1941 הנאשם, בוקנצ'ה 

גאורגה שוטר קהילתי בן 38 הגר ביאש, פרץ עם אקדח 
לדירתו של השען ארון פולבר ולקח אותו תחת איומים. 
מאז לא חזר. באותו אירוע, הנאשם רצה לקחת גם את 

אשתו ובנו של פולבר, והסכים להשאירם רק לאחר שנתנו 
לו סכום של 1,550 לאי.

באותו יום הנאשם הוציא מהמקלט, תחת איומי אקדח 
בצעקות והתעללות, גם את בני משפחת מיקל משדרות 

פרדיננד מס' 11 והוביל אותם בשיירה.

למחרת, ה - 30 ביוני 1941, הנאשם 
בוקנצ'ה בעט עם מגפו בראשו של 

ד''ר רוזין מרח' לאפושניאנו תוך לגלוג 
שהוא 'אינו רוצה את הקפה במיטה' 

והוביל אותו בשיירה של יהודים 
לרכבת. כך מצא את מותו.

ביום ה 29 ביוני, 1941 הנאשם לקח 
חלק במעשיה של קבוצה שהרביצה 

במקלות ליהודים שהיו בחצר 
הקסטורה ביאש".

על סמך ממצאיו כתב אדריאן מאמר 
 Revista 22 גדול בעיתון הרומני
ולאחר מכן, גם באתר האינטרנט 

שלו : Pogromuldelaiasi.ro או : 
Portretul Unui Criminal Obisnuit. לאחרונה הפיק סרט 

דוקומנטרי על שואת יאש: The Exit of the Trains. הסרט 
באורך 178 דקות ובתוכו שובץ גם סיפורה של משפחתי. 
הסרט הוצג בפסטיבל Berlinare בפברואר 2019. מגפת 

הקורונה דחתה את התוכניות להקרין אותו בארץ. 

לימים, השוטר נתפס, נשפט ונשלח לעשרים שנות מאסר 
עם עבודת פרך, יחד עם שוטרים נוספים שלקחו חלק 

בפוגרום. ככל הידוע לי, הוא השתחרר כעבור שש שנים, 
וסיים את חייו בבית אבות, עיוור לאחר שהאישה איתה 

חלק את חייו ניפצה על ראשו בקבוק יין.

המכתב קורע הלב של אימא תויק בארכיון כזעקה שקטה, 
 Adrian לצד הניירת הבירוקרטית. לימים קיבלתי אותו מ

 Cioflanca והרי הוא גלוי לכל. 

)הכתבה בעמוד 192(

אימא חזרה לאובססיה שלה: להתחתן. להיות אשת איש. היא הייתה אישה 
צעירה ויפה עם מגבלה גדולה: היא כבר הייתה אם לילד. גברים לא רצו 

עסקת חבילה. הרגשתי כעול על כתפיה, אבן נגף בדרכה למימוש החלום 
שלה, במיוחד כשהבנתי שהיא התחילה לבדוק אפשרויות להכניס אותי 
לפנימייה. היא פנתה למספר מוסדות ביאש, אך המסגרת שהציעו לא 

התאימה לצרכיה, שכן הילדים נשלחו הביתה בסופי שבוע. הגיעה גם הצעה 
מבוקרשט. אולי הם מאפשרים להשאיר את הילדים בסופי שבוע. המחשבה 
שאיאלץ להיפרד ממנה זעזעה אותי. פחדתי. בלעדיה לא הייתי שורד. הייתי 

זקוק לה בדיוק כמו פילים קטנים שאינם שורדים בטבע בלי אימם. 

רעיון הפנימייה לא יצא אל הפועל, בסופו של דבר. אימא לא הרימה ידיים. 
היא פנתה לטוני, אחותו הצעירה של אבא ששידכה בינו לבין אימא עשור 

קודם. באחד הימים אימא הודיעה לי שנוסעים ברכבת לבקר אותה. שמחתי 
מאד. לא ידעתי מה היא זוממת. הרחק מאזניי התחילו שיחות חשאיות. את 

תוכנן גיליתי רק מאוחר יותר. 
"את אוהבת אותו מאוד, טוני. קחי אותו אלייך רק בסופי שבוע". 

מכל האפשרויות האחרות, זאת הייתה הטובה ביותר עבורי. הייתי מאמץ 
אותה בשתי ידיים. טוני לא הייתה מצטערת על כך וגם מצילה אותי מהעתיד 

הקשה שציפה לי. "אי אפשר", ענתה לאימא, "יש לי בת".
תמונת השוטר בוקנצ'ה גאורגה שפרץ 

לדירתנו והתפרסמה בעיתון

אחרי נישואי ההורים טוני נשארה 
ברווקותה. לאזאר, החבר שלה באותו 

זמן, היה צריך לחכות עד ששתי 
אחיותיו הבוגרות יתחתנו. לא הייתה 

להן נדוניה והן ציפו שהנדוניה שיקבל 
אחיהן הצעיר בנישואיו עם טוני תגאל 
אותן. לרוע מזלן, גם לטוני לא הייתה 

נדוניה. ארבעתם היו שבויים בדרך 
ללא מוצא. אחיותיו של לאזאר קיוו 

שהוא ימצא כלה עם נדוניה. "לאזאר 
יתחתן איתך, כאשר יצמחו לנו שערות 

בידיים", אמרו לה. 
אימא הרתה ולאזאר השתוקק להיות 

הסנדק שלי. אבא הציע לו להתחתן 
עם טוני ללא ידיעתן של אחיותיו 

ולעבור דירה הרחק מהן. וכך היה. 
כשנולדתי לאזאר זכה בסנדקות. אני 
זכיתי באהבתה הגדולה של טוני. גם 

אני אהבתי אותה. אני חושב עליה 
וצפים אצלי זיכרונות ילדות טובים. 
כשהתחלתי לדבר לא יכולתי לבטא 

את שמה. קראתי לה Coco ברומנית. 
יום אחד, כהרגלה אחרי העבודה, 

עברה דרכנו לאכול מהקציצות של 
אימא. היא אמרה שאין להן מתחרה. 

טוני נכנסה אל החצר הגדולה. אני 
הייתי מאחורי הסורגים על המרפסת. 

נאחזתי במעקה בשתי ידיי וקראתי 
לה: "קוקו....קוקו...". "מאמא מיה", 

קראה אלי ורצה מהר במעלה 
המדרגות כדי לחבק אותי. 

טוני ולאזאר עזבו את יאש לפני 
הפוגרום והשתקעו בבוקרשט. נולדה 

.Felicia להם בת אחת. פליציה
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19451945
לאחר נישואיהם רשליקה ויאנקו מר עברו לבלאצי, מרחק 100 ק"מ 

מיאש. התחבורה בין הערים לא הייתה סדורה והקשר איתם נשמר בעיקר 
באמצעות מכתבים. עם פרוץ המלחמה הקשר הלך והשתבש ואחרי 

הפוגרום נותק כליל. מאז לא ידענו מה עלה בגורלם: על הפרעות בבלאצי, 
על בריחתם מהעיר, על מאסרו של יאנקו בסיביר ועל חייהם הבלתי נסבלים 
ברוסיה, סיפורים שיאנקו יספר בהמשך. גם הם לא ידעו על האובדן הגדול 
במשפחה; על היעלמותם של הוריה - סבתא גיטל וסבא סולומון, על רצח 

אבי, על מותו של אחיה אאורל, ועל היעלמותו של קרול - בעלה של קלרה. 

בשנת 1945 אחרי נתק ארוך, הגיע מכתב מרשליקה. היא חיה וקיימת יחד 
עם בעלה בעיר באלצי והם מתכננים לחזור ליאש. יחד איתם יגיעו גם פישל 

ופאני, אחיו של יאנקו ואשתו. אימא לא ידעה את עצמה מרוב שמחה. עדיין 
לא הכרתי את רשליקה אבל ידעתי שהייתה האחות הצעירה והאהובה, 

הנפש הקרובה אליה ביותר מאז ילדותן. חזרתה ליאש הפיחה באימא רוח 
חיים. היא התכוננה לבואה וציפתה שיגורו יחד. לא נכחתי במפגש האחיות 

אבל אין ספק שהיה מרגש. החיוך שב ללחייה של אימא. 

בהתחלה רשליקה ויאנקו מצאו לעצמם מקום מגורים זמני ומאוחר יותר 
הצטרפו אלינו. גרנו אז בדירה הגדולה ביותר שאפשר היה להשיג במתחם 
הגדול. דירה מפנקת במושגי התקופה. שני חדרים פינתיים בקומה השנייה. 
החדר המרכזי והמרווח בכניסה הוביל לחדר גדול נוסף עם מרפסת לרחוב 
הראשי. הוא יועד להיות חדר השינה שלנו. מימין לכניסה היה מטבח גדול 
ומסדרון צר לשירותים ששימשו גם דיירים אחרים. מקלחות לא היו שם. 

אחת למספר ימים, הרתחנו מים והתרחצנו בגיגית גדולה. עד מהרה התברר 
שחדר השינה קר מאוד. אימא ואני החלטנו לישון בחדר הגדול הסמוך 

לכניסה. אני במיטה ליד הקיר שגבל במטבח ואימא על מיטת סטודיו בתוך 
החדר. כשרשליקה ויאנקו חזרו, אימא הציעה להם את החדר החיצוני עם 

המרפסת. למרות שהיה קר החליטו שהוא מתאים להם והצטרפו אלינו.

באוגוסט 1946 נולדה בתם הראשונה ג'ינה, לימים טובה. אף פעם לא 
נכנסתי לחדרם, למרות שידעתי שיש שם תינוקת חמודה. החיים יחד היו 

הרמוניים ושקטים. בקושי הרגשנו בנוכחותם. לראשונה מזה זמן רב הרגשתי 
שאימא מאושרת שוב. 

הבעיה העיקרית הייתה חוסר התעסוקה של יאנקו. היה קשה מאוד 
למצוא עבודה. אימא וקלרה דאגו מאד לפרנסתה של אחותם האבודה 

ובתה הקטנה והציעו ליאנקו שותפות מלאה בחנות ובחלוקת הרווחים בין 
שלושתם. אימא הראתה לו איפה קונים את הסחורה. תוך זמן קצר הוא 

נעלם. יום אחד צץ במדרכה מול החנות עם מזוודה מלאה במוצרים זהים 
ומכר אותם לעוברים ושבים. גם שעיה, שאף הוא התפרנס מחנות סדקית 

במורד הרחוב, ידע לספר שראה את יאנקו משוטט עם המזוודה מול החנות 
שלו. העלבון היה קשה. יאנקו המשיך לקבל את חלקו ברווחים כפי שסוכם 
ובמקביל התחרה בהן מתחת לאפן. רשליקה ואחיותיה העדיפו לשמור על 

היחסים הטובים ביניהן והבליגו. ייתכן שפעל מתוך יצר הישרדות עקב שנותיו 
הקשות ברוסיה. כך או כך, כאשר גרנו בישראל סיפר לי ליקה, בנה של דודה 
מינה, שגם הוא עצמו ניסה למכור מוצרים בפינה קבועה על מדרכה בתחנת 

הרכבת. עד שיאנקו הגיע והבריח ממנו את הקונים ברוסית: "תעזבו את הילד 
הזה, בואו אלי". תוך ימים ספורים ליקה נאלץ להתקפל משם. 

בניגוד לאימא, קלרה לא ראתה את עתידה ברומניה. היו לה תוכניות לעבור 
באופן בלתי חוקי להונגריה בעזרת מבריחי גבול ומשם להמשיך למחנה 

הפליטים של ה Joint בזלצבורג שבאוסטריה. הגיעו שמועות שבין מבריחי 
הגבול היו שודדים ואף רוצחים. קלרה הייתה מוכנה לקחת את כל הסיכונים.

"אני רוצה לצאת מפה", אמרה לאימא והציעה לה להצטרף.
"יש לי ילד", ענתה אימא, "אני לא יכולה לנסוע אתו".

"לי יש שניים!" ענתה קלרה. 
נשארנו ברומניה. 

באחד הימים נכנס לחנות של אימא וקלרה קצין רוסי. די מהר התברר שהוא 
יהודי ודובר יידיש שוטפת. קלרה התעניינה מה ידוע לו על מעבר הגבול בין 

רומניה להונגריה. השיחה נמשכה למחרת היום בדירה שלנו. במקרה גם אני 
הייתי שם. קלרה שאלה אם במסגרת תפקידו כקצין רוסי יוכל להעביר אותה 

את הגבול. 
"אוכל לעשות אף יותר מזה. להכניס אותך להונגריה". 

"האם לא תיחשב כעריק מהצבא?" 
"אולי אצטרף אלייך בעצמי, עד מחנה הפליטים בזלצבורג, בתנאי שנתחתן". 

אימא וקלרה סרבו בנימוס. חששן שמא ישוב לחנות למחרת התבדה. מאז 
לא ראו אותו. 

פגישה גורלית 
יאנקו, האח הגדול של אבא, היה נשוי לריבה מנדלוביץ. אתי, אחותה של 

ריבה, התאלמנה בפוגרום ביאש. לא היו לה ילדים והיא חיה בבדידות 
גדולה. ריבה הציעה לאתי לעבור לגור בסמיכות אליה במתחם הגדול. "יש 

פה הרבה אנשים, רובם יהודים, בוודאי תוכלי להתיידד עם חלקם". אתי 
נענתה ושכרה שם דירת חדר קטנה עם חלון גדול שצופה לכניסה. כל ערב 
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בשעה שבע חלפו על פני החלון אישה וילד. אימא ואני. באחד הערבים 
פתחה את הדלת, הציגה את עצמה והזמינה אותנו להיכנס. היא כבר 

ידעה את קורותינו. אימא התנצלה, הסבירה שכרגע סגרה את החנות, היא 
ממהרת הביתה להכין ארוחת ערב, ובכלל היא עייפה. אתי לא הרפתה. 

בלית ברירה אימא נעתרה. לא יכולנו לדמיין איך שיחת נימוסין מאולצת 
בין שכנות תהפוך את חיינו ותהרוס את חיי. באופן טבעי, נושא השיחה 

המשותף בין שתי הנשים היה אובדן בעליהן בפוגרום. אתי התעניינה מדוע 
אימא לא מתחתנת שוב ופרצה סכר שחיכה לזמנו. 

"איפה אמצא בעל כמו שהיה לי? אף אחד לא רוצה אותי עם ילד קטן". 
"את צריכה לחיות את החיים שלך ולא של הילד. תמצאי סידור לילד". 

תשובתה של אתי נפלה על אוזנייה של אימא כמו מים מתוקים המרווים 
צמח קמל. היא שמעה את מה שרצתה לשמוע. הן המשיכו להיפגש בסתר 

לדבר על מה שלא הייתי אמור לשמוע. 

אתי הצליחה למצוא חתן ביאש. הם עברו לברלאד והתגוררו באחד הבתים 
העלובים שנבנו ברומניה שנים רבות קודם לכן. בחצר הבית, במחסן עץ 

עלוב עוד יותר, ללא חשמל ומים זורמים, גר איש בודד כבן ארבעים. הוא 
הציג עצמו כרווק המוכר ירקות בדוכן בשוק יחד עם שותפו אשר. אתי 

סיפרה לו על אימא והוא הביע עניין לפגוש אותה. 
"בואי דחוף, מצאתי לך רווק נפלא", כתבה לאימא. 

לימים כשביקרנו את אתי ראיתי את המחסן. קשה היה לי להאמין שבן 
אנוש יכול לגור שם ולו יום אחד.

ספטמבר 
הפעם הראשונה ששמעתי על ברלאד הייתה ביום בו אימא הודיעה לי 

שהיא נוסעת לשם. הייתי בן תשע וחצי. היא ארזה מספר חפצים אישיים 
ובקשה מרשליקה לשמור עלי למשך שבוע, עד לחזרתה. "אשלם לך את 

כל ההוצאות הנדרשות, את יכולה לישון במיטה שלי, דוריקה ימשיך לישון 
במיטתו". השבוע חלף ובמקום אימא הגיע מכתב.

"התחתנתי. אנא המשיכו לשמור על דוריקה. אשלם את כל ההוצאות. 
בקרוב יגיע בעלי הטרי ליאש לאסוף את חפצי האישיים". 

רישום נישואין ברומניה היה ונשאר תהליך פשוט. כל שצריך הוא להירשם 
בעירייה בעיר המגורים. במקרה של אימא, היא יכלה להתחתן ביאש רק 
בחלוף שבע שנים מיום היעלמותו של אבא, למקרה ששרד והוא בחיים, 
במחנה עבודה או במדינה אחרת. אבל שום דבר לא מנע ממנה להתחתן 

בעיר אחרת. החיים עדיין לא היו מקוונים ושום מכשול לא עמד בפניה 
לממש את שאיפתה: להתחתן. הופעתו של איזידור בתזמון הזה סדרה לה 

את הקלפים. לרגע, נראה היה שאימא בדרך להגשים את חלומה. 
שמו הרשום של המיועד היה "שטרול". הוא לא אהב אותו וביקש שיקראו 

לו "איזידור". 
"ואיך קרא לך בעלך"? 

"פאולינה".
 אני אקרא לך "פאולה".

איזידור ופאולה. שם המשפחה כבר היה עניין מסובך ומורכב יותר, כפי 
שיתברר מאוחר יותר. 

הידיעה המרעישה בדבר נישואי הבזק של אימא פשטה במתחם הגדול כמו 
אש בשדה קוצים. עד היום לא ברור איך. בוודאי לא מרשליקה ששפתיה 
היו חתומות. ככל הנראה אתי השדכנית שיתפה את אחותה ריבה, שגרה 
במתחם, ומשם הסיפור התגלגל והפך לנחלת הכלל. דבר אחד היה ברור: 

לכל אחד הייתה דעה בעניין. ואף אחד לא ניסה להסתירה. 

רשליקה טיפלה בי כמו אם מסורה. היא ויאנקו עטפו אותי באהבה ודאגו 
לכל צרכיי. בבוקר העירה אותי בחיוך גדול, הכינה לי ארוחת בוקר וכריך לבית 

הספר. בצהריים חיכתה לי ארוחה חמה. לעיתים קרובות ביליתי את שעות 
אחר הצוהריים בחברתו של יאנקו שסיפר לי על חייהם כפליטים ברוסיה, על 
התלאות, חרפת הרעב, ההתעללות, כפי שאספר בהמשך. ישבתי פעור פה. 

לפעמים שרנו שירים ביידיש. יאנקו אהב לשיר. ביקשתי ממנו לחבר לי מנגינה 
לשיר שאכתוב. התחלתי אבל אף פעם לא הצלחתי לסיים אותו. 

החורף עבר עלי בחמימות נעימה בחיק המשפחה החדשה שלי. ידעתי שזו 
תקופת המתנה בסופה אימא תבוא לקחת אותי. עד שחטפתי סטירת לחי. 
רצתי לאורך המסדרון לקבל את פניה של קרובת משפחה שהגיעה לביקור 

מבוקרשט. "זהו", פנתה אלי, "אימא שלך עזבה אותך". המילים היכו בי. 
ברחתי למיטה ומאותו יום לא רציתי לצאת ממנה יותר. סירבתי לאכול, ללכת 

לבית ספר או לצאת לשחק עם חברי; סירבתי לכל דבר שהציעו לי. 
רשליקה נבהלה וכתבה לאימא.

בינתיים בברלאד 
אימא התחילה את חייה המשותפים עם איזידור בברלאד בחדרון. 

מלכתחילה לא יועד למגורים. חדר קטן ללא מים או חשמל. מנורת 
נפט דלקה שם יום ולילה על מנת להכניס מעט אור למקום. לא ככה 

דמיינה את חייה השניים. ההשוואה לתחילת חייה אם אבא ביאש, 
שתים עשרה שנים קודם לכן, הייתה בלתי נמנעת. שחור ולבן.

מנגד, המזל דווקא שיחק לידיו של החתן המיועד. הזדמנה לו ניצולת 

אימא מימין והשדכנית אתי.לאחרונה 
נפלה לידי התמונה הזאת. אימא 

כנראה שלחה אותה לאחותה שגרה 
אז בברוקלין וכך התגלגלה לידיה של 

מולי, בת דודי המתעדת כל פרט מידע 
של המשפחה. 

איזידור בצעירותו
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שואה עם כסף וכמיהה גדולה לנישואין. הוא לא ייתן למזל הטוב 
לחמוק מידיו. סימן השאלה הגדול שעמד בפני אימא היה בנה. אני. היא 

בדקה בחשש מהן כוונותיו של איזידור לגביי וקיוותה שיכיר בי כבנו. 
אין סיבה שלא אכיר בו, אם יש לך כסף, הסביר. אימא נתנה לו את 

הכסף שהביאה איתה. הוא לא הסתפק בכך והיא נאלצה למכור כמה 
מתכשיטיה. אך התיאבון שלו היה גדול יותר. אימא הבטיחה להוסיף 

את חלקה ממכירת החנות שהחזיקה בבעלות משותפת עם קלרה. 
בתמורה ציפתה למקום מגורים ראוי ולחיים נוחים יותר. לאחר שקיבל 
את מבוקשו גילה לה לראשונה על קיומן של אשתו החוקית קלרוצה 

ובתו קוקה והבטיח לממש את הנישואין לאחר גירושיו הצפויים.

 לזה אימא לא ציפתה. מזועזעת מהגילוי איימה לחזור ליאש. איום שלא יכלה
לממש. לא היה ברשותה מספיק כסף לנסיעה חזרה. כל כספה היה בידיו. 

התחילו מריבות קשות. בודדה בעיר זרה, לא היה לה עם מי להתייעץ, מלבד 
השדכנית שלא הפסיקה לשבח את הזיווג. השפעתה על אימא הייתה מכרעת. 

היא האמינה שאתי יכולה להוציא אותה מן הסבך. אתי ניסתה לשכנעה 
לא להרים ידיים: "הבעיה איננה באמת בעיה ואפשר לפתור אותה בקלות. 
גבר כמו איזידור לא מוצאים כל יום, הרב המקומי יחתן אתכם, ואז תוכלי 

להירשם בעירייה כאישה נשואה". רב הקהילה ביקש שני עדים מכל צד. אתי 
ובעלה היו העדים של אימא. לא היה בזה כל קושי. היא אכן הייתה אלמנה 

ומותרת לנישואין. לאיזידור לא היה אף עד, כמובן. איש לא היה מוכן לשקר 
עבורו. בנסיבות האלה, הרב סירב לחתן את הזוג, אף שהוצע לו סכום כסף 

נכבד עבור שיתוף הפעולה הזה. אך מוחה של אתי שפע רעיונות. היא ובעלה 
יעידו כל אחד בנפרד. היא תעיד לטובת אימא והוא לטובת איזידור. הרב 

עמד בסירובו ובדרישתו לשני עדים מכל צד. את סיפור הרב אימא סיפרה לי 
מאוחר יותר באחת משיחות הנפש שלנו, כאשר שפכה את ליבה בפני.

איזידור העמיד בפני אימא דרישה נוספת: לא למהר להביא אותי לברלאד. 
אימא הסכימה בלית ברירה והמשיכה לטפח את התקווה שבקרוב יקבל 
גט מקלרוצה והם יתחתנו. היא כתבה לרשליקה, בקשה ממנה להמשיך 

לשמור עלי והבטיחה שבקרוב תבוא לאסוף אותי. בבוא היום איזידור חשש 
מנסיעתה ליאש. הוא ידע שהיא לא תחזור ונסע במקומה.

ביום המיועד, עמדתי על המרפסת הארוכה שחיברה בין כל הדירות בקומה 
שלנו, ממש מעל הכניסה הגדולה. הייתי סקרן לפגוש את האיש שהתחתן 
עם אימא. איך אני אמור לקרוא לו, שאלתי את רשליקה. Tata? )אבא(. 

תקרא לו Nene )דוד(, ענתה. חיכיתי לו בדריכות. לפתע נכנס לחצר איש 
זעוף פנים, האיש המכוער ביותר שראיתי בחיי.

הוא עלה לדירה, פתח את הדלת והציג את עצמו בפני רשליקה. נגשתי 
אליו, הושטתי לו יד ואמרתי: "דוד איזידור, אני דוריקה". הוא שמט את ידי 

בזלזול. נעלב, לקחתי צעד אחורה והבטתי מהצד ברשליקה שמוסרת לו את 
כל חפציה של אימא. ציפיתי שינהג בהם בזהירות ויכניס אותם בעדינות 

למזוודה. במקום זאת, דחס אותם לשק גדול, שלף חבל וניסה לקשור את 
קצותיו. החבל החליק שוב ושוב. אחרי מספר ניסיונות הורה לי: "בוא הנה. 

שים אצבע על הקשר". האצבע שלי הייתה קטנה מדי. לא עמדתי במשימה. 
"אתה לא יכול להחזיק כמו שצריך?" שאג עלי. נבהלתי מהצעקה והצטנפתי 

בפינה. זה היה המפגש הראשון שלי עם האיש האלים הזה. לא הבנתי איך 
אימא יכולה להתחבר לאיש כזה. כשיצא, נשמתי לרווחה. ניסיתי לדחוק את 

החוויה של הרגעים האחרונים. חזרתי לשגרת החיים המגוננת והתמסרתי 
לחורף נעים וחמים עם רשליקה ומשפחתה.

רָלאד )ברומנית: Bârlad(, עיר במחוז  בֶּ
ואסלוי, הנמצאת בחבל מולדובה 
שברומניה. העיר שוכנת ליד נחל 
ברלאד. בעבר שגשגה בה קהילה 

יהודית בת 5,000 נפשות, שהיוותה 
כרבע מתושבי העיר. לאחר מלחמת 

העולם השנייה רובה המכריע של 
הקהילה עזב, בעיקר לישראל.

קלרוצה הייתה אחייניתו של איזידור. 
בתה של אחותו סאלי. בהיותה על 

ערש דווי, בקשה אימם של איזידור 
וסאלי שאיזידור יישא לאישה את 

אחייניתו. איזידור היה אחרי שירותו 
הצבאי, קלרוצה הייתה נערה בת 

15. בגיל 17 כבר ילדה את בתם 
המשותפת קוקה. הנישואין לא עלו 

יפה, קלרוצה וקוקה עזבו לבוקרשט 
ואיזידור התחייב להמשיך לתמוך 
בשתיהן. מדי פעם, כאשר הכסף 

שהעביר להן לא הספיק, נשלחו אליו 
בעלי זרוע שאיימו לשבור את עצמותיו 

אם לא יעמוד בהתחייבותו.
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אאורל )אברם(
 יאנקוביץ׳

אדלה יאנקוביץ׳

סמי )סמואיל( רוסו

ידיקה גולדשטיין

פאביאן קרוגר

סימה בלאק

 הנרי )נלו(
גולדטיין

קלרה יאנקוביץ׳

סאלק אנהלט

קרול גולדשטיין

מרטין מוסקוביץ׳

ליקה מוסקוביץ׳

מלני

מינה יאנקוביץ׳

אדולף מוסקוביץ׳

משפחת יאנקוביץ׳

רשליקה יאנקוביץ׳

סימונה מר

שני בנים

אהרון חילווה

טובה מר

יאנקו ֵמר

שלומי

ליאת

אריאלה

דורל פולבר

זהבה גטלן

צבי זהבי

פרלה יאנקוביץ׳

איזידור שטרול גטלן

ארון פולבר

קרול 

סנדור

סלומון יאנקוביץ׳

גיטלה פאטל
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האחים והאחיות לבית יאנקוביץ׳ 

 אימא הייתה השלישית מבין שמונת הילדים שנולדו לגיזלה פאטל 
 וסולומון יאנקוביץ': מינה, קלרה, פרלה - פאולינה, רשליקה, אדלה 
 וצעיר הילדים אאורל. בן נוסף שנולד אחרי אדלה מת בזרועות אימו 

בזמן שהניקה אותו במיטתה.

מינה 
מינה הבכורה נישאה לאדולף מוסקוביץ, סוחר בעיסוקו, לא מתוך אהבה 

גדולה. בכלל, בחורות יהודיות ביאש לא תמיד התחתנו מאהבה. הן חששו 
להישאר ברווקותן. לעיתים קרובות הסיכוי למצוא חתן יהודי היה תלוי בגודל 

הנדוניה. למזלה של מינה, המסעדה המשגשגת של סבתא וסבא אפשרה 
להם לצבור נדוניות לכל הבנות ולהבטיח את עתידן. כבר בתחילת נישואיהם 
של מינה ואדולף התגלו הסדקים הראשונים. אדולף בנה את ביתם והיה זקוק 

למימון נוסף, שגם אותו קיווה לקבל מסבא. סבא סרב. היו לו עוד ארבע בנות 
לחתן. הסכסוך הלך והעמיק והוחלט להביאו לברור בפני נכבדי העיר, אשר 
פסקו כי הצדק עם סבא. "נכונו לנו זמנים לא טובים", אמר אדולף למינה, 

ספק חשש ספק איום. "לא יהיה לנו מה לאכול". 
"נאכל אחד את השנייה", ענתה. זה לא היה רחוק מן המציאות. ימים קשים 

הגיעו לפתחה של מינה. סבתא חששה שאפילו עופות לשבת לא יעלו על 
שולחנם והטילה על אימא את המשימה לבקר את אחותה בכל יום חמישי 

ולדווח לה אם יש צורך במשלוח עופות למינה. "אני בונה את הבית במו ידיי 
אבן על אבן," הצדיק אדולף את הבנייה שנמתחה על פני שנים, במהלכן 

נולדו שני הבנים: ליקה ומרטין. מרטין סיים את חייו באופן טראגי בגיל 13 
בהפצצה מסיבית של מטוסים רוסיים על השוק המרכזי ביאש. הגורל זימן 

אותו לשם לקנות לחם טרי לארוחת הבוקר. מינה ואדולף רצו בבהלה למקום 
והספיקו לראות אותו שרוע ללא רוח חיים בין ההריסות. כל גופות הנפגעים 

הועברו לבית החולים, אך גופתו של מרטין לא הייתה ביניהן ולעולם לא 
נמצאה. מינה נכנסה לדיכאון. מאז לא הפסיקה לדבר על מרטין. "אין לי 

אפילו קבר לקונן עליו", אמרה. 

אדולף נלקח לעבודות כפייה והשתחרר כעבור שנתיים. למזלו לא שהה 
ביאש בזמן הפוגרום. מינה סיפרה לו על החנות של אימא ושל קלרה. 

האחיות הציעו לו להצטרף לשותפות בחנות. אך הוא בחר להישאר עצמאי 
ולעסוק בדבר שידע לעשות הכי טוב. מסחר. הוא ראה חייל במעשיו והשלים 

את בניית ביתם. ליקה המשיך בלימודיו, שם נחשף לפעילותם של שליחי 
"הכשרת הנוער". עם סיום ההכשרה עלה לארץ והתגייס לצבא. 

ליקה הפציר בהוריו להצטרף אליו. אדולף לא היה מוכן עדיין למהלך הזה. 
הוא התחיל לטעום את טעמה של הצלחתו הכלכלית. לאחר המלחמה עלו 

לישראל והשאירו מאחוריהם את ביתם היפה, על כל תכולתו: רהיטים, 
שטיחים, מטבח מצויד, מיטות מוצעות. תמונת הבית שמורה בזיכרוני. ביקרנו 

בו פעמים רבות. עם הזמן הבית נפרץ על ידי צוענים שנכסו אותו לעצמם 
וגרים שם עד היום. ליקה ניסה להחזיר את הבית לרשות המשפחה. הוא נסע 

ליאש לאתר את המסמכים הרלוונטיים. אך זה היה מאוחר מדי. הבית כבר 
הועבר באופן רשמי על שמם של הצוענים. 

קלרה
גם נישואיה של קלרה, הבת השנייה במשפחה, לא עלו יפה. היא נישאה 

לקרול גולדשטיין, בעל בית קפה. שמו מופיע כאחד העדים בתעודת הנישואין 
של הורי. במהלך השנים נולדו שני ילדיהם: ידיקה הבכורה ואחיה הצעיר 

נלו. כבר בשנים הראשונות לנישואיהם, התגלעו בין בני הזוג אי הבנות 
שהובילו לסכסוכים תכופים, מריבות ומשברים. כולן היו סביב אורח חייו 
של קרול מחוץ לנישואין. קרול העסיק בבית הקפה שלו בחורות צעירות 

מהכפרים הסמוכים שחיפשו עבודה בעיר הגדולה והלין אותן בחדר צדדי. 
כאשר המריבות בינו לבין קלרה הפכו לבלתי נסבלות, הוא עבר להתגורר 

עם הצעירות באותו חדרון. מדי פעם חזר הביתה, השאיר כסף לכלכלת 
המשפחה וחזר לחייו בבית הקפה. היה ברור שהגירושין הם רק ענין של זמן, 

אך הפוגרום טרף את הקלפים. קרול נעצר ומאז נעלמו עקבותיו. עד היום איש 
אינו יודע מה עלה בגורלו. במסעותיי הרבים ליאש, ניסיתי למצוא פיסת מידע 

עליו. אך לא מצאתי שום רישום. גם נלו ניסה להתחקות אחרי אביו בעזרת 
יד ושם. לא נמצא בדל ראיה על קיומו של יהודי בשם קרול גולדשטיין. כאילו 

לא היה מעולם. 

ב 1948 הגשימה קלרה את תוכניתה לעזוב את רומניה. היא הצטרפה 
לקבוצת יהודים שעברו את הגבול להונגריה בסיוע מבריחי גבול. משם 
המשיכו לאוסטריה לאחד ממחנות הפליטים שהוקמו ליד זלצבורג. אז 

התגלה כי בתה ידיקה נעלמה בדרך ולא הגיעה למחנה. לימים יספר לי אחיה, 
נלו, על שהתרחש בדרך. ידיקה התאהבה באחד ממבריחי הגבול ובחרה 

להישאר אתו. סיפור האהבה לא האריך ימים. היא חזרה לִאָמּה והתאהבה 
בצעיר יהודי במחנה. הם התחתנו ועלו לארץ, היגרו לקנדה והתגרשו. במהלך 

השנים ידיקה התנצרה ושינתה את שמה לג'ודי. לבקשתה, לאחר מותה 
נשרפה גופתה. צנצנת האפר שמורה עד היום בכנסיה בקנדה. 

קלרה התחתנה עם מנהל מחנה הפליטים בשם סאלק אנהאלד. שלושתם, 
קלרה, סאלק ונלו, היגרו לניו-יורק והתישבו בברוקלין. לאחר שעבדה 
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כמלצרית במספר מסעדות, 
פתחה מסעדה קטנה משלה בשם 
Luncheonette בסמוך לתחנת 

דלק. נלו, שבינתיים שינה את שמו 
להנרי, נכנס כשותף. הוא לא אהב 

את העסק וכשעזב נסגרה המסעדה. 

ב 1966 קלרה ובעלה הגיעו לביקור 
בארץ והאחיות זכו לראות זו את זו 

אחרי שמונה עשרה שנות ניתוק. הן 
 נפגשו שוב, בפעם האחרונה בחייהן, 

ב 1970 כאשר לקחתי את אימא 
לטיול בארצות הברית, בתקווה 
שיעזור לה להתאושש ממצבה הנפשי הקשה באותה תקופה. קלרה כבר 

הייתה חולה, משותקת ומאושפזת בבית החולים. משפחתה של קלרה ציפתה 
שאימא תסעד אותה. אך אימא בעצמה הייתה זקוקה לעידוד. זו הייתה 

המטרה לשמה הוצאתי אותה מהארץ. המפגש האחרון בין שתי האחיות 
הסתיים בשיברון לב. אימא ואני המשכנו לברבדוס. מספר שבועות לאחר 

מכן קלרה נפטרה. ניסיתי לשמור על קשר מכתבים עם נלו ואף נפגשנו פעם 
אחת במונטריאול, מפגש שלא עלה יפה והקשר נותק. 

פאולינה-פרלה, אמי
על הבת השלישית במשפחה איני צריך להרחיב בנקודה זו. היא הציר של חיי. 
ספר זה עוסק בהצלחתה המפוארת ובמפלתה המתמשכת עד יומה האחרון. 

ברומניה סבתא נהגה להגיד: "מבין בנותיי הנשואות, פרולה שלי הצליחה הכי 
טוב". לו האריכה חיים, סבתא הייתה זוכה לנחת גם מקלרה. ניתן להגיד כי 

בפרק ב' של חייהן הגלגל התהפך. קלרה הצליחה לבנות חיים חדשים טובים 
ומאושרים. כל מה שנשאר לאימא זה להתרפק על זיכרונות משבע השנים 

הטובות עם אבי. 

רשליקה 
הבת הרביעית נולדה שנה וחצי אחרי אימא. רשליקה הייתה האדם הטוב 

ביותר מכל האנשים שהכרתי במהלך חיי; אישה יפה, טובת לב, חכמה, 
פיקחית, אינטליגנטית. בתה סימונה מספרת כי נולדה ב-28 בנובמבר 1911 

בכפר קטן. את שמו אינה יודעת. אני משער שמדובר באותו כפר חסר שם 
בו נולדה אימי. לאורך חייהן התפתחה ביניהן מערכת יחסים עמוקה. הן היו 

חברות נפש, מקור לנחמה ולתמיכה אחת בשביל השנייה. גם לי. כאשר 
האדמה החלה להישמט מתחת רגליי, רשליקה הייתה זו שסיפקה לי את 

היציבות, הביטחון והאהבה שילד בן שמונה זקוק להם. 
אני חב לה הרבה. 

אימא נקשרה לבובה הקטנה שזה עתה נולדה ונכנסה 
לתפקיד האחות האחראית. אימא נתנה את הטון 

ורשליקה מצידה נתנה אמון באחותה הגדולה. באחד 
מימי שישי אימא עודדה אותה ללגום שאריות יין במרתף 
היין במסעדה של סבתא וסבא ביאש. רשליקה לא חשבה 

פעמיים ואת ההמשך אפשר רק לדמיין. 

אימא הייתה נערה נועזת, מקובלת ומעורבת בחיי 
חבורת הנערות היהודיות ביאש. היא צרפה את 

רשליקה לאותה חבורה ואף הכירה לה בחור צעיר, 
חברו הטוב של מרקו שהיה אהבתה הראשונה של 

אימא. לאחר נישואיה של אימא, רשליקה חשה 
אבודה. היא ציפתה להינשא לבחור שהכירה אבל הוא 
כנראה איבד עניין. כך סיפרו לי לאחרונה בנותיה טובה 

וסימונה באחת משיחותינו. 

את בעלה יאנקו מר הכירה בדרך לא דרך. בת 28 
ועדיין רווקה, הגיל נשף בעורפה. יום אחד נכנס למסעדה של סבא וסבתא 
בחור יהודי, הציג את עצמו בפני סבתא וביקש את רשותה להינשא לבתה 

רשליקה, אותה לא הכיר ולא פגש מימיו. סבתא הרימה גבה. מי השדכן 
העלום שגרם להיכרות המשונה הזו? מהר מאוד הסתבר שמאחורי העניין 

עומד שעיה, בעלה של אווה, אחות אבי. 

לשעיה הייתה חנות סדקית ברחוב הראשי של יאש. יאנקו מר היה סוחר 
במוצרי סדקית בעיר מגוריו, בלץ. מדי פעם הגיע ליאש לקנות סחורה חדשה. 

בדרך כלל נהג לרדת בתחנת הרכבת ומשם המשיך למרכז העיר ברכבת 
החשמלית. באחת מגיחותיו החליט לחרוג ממנהגו וללכת ברגל לאורך 

הרחוב. במקרה נכנס לחנותו של שעיה. שני הגברים התחילו לפטפט ביידיש. 
מפה לשם, יאנקו סיפר שישמח לפגוש בחורה יפה וטובה למטרות נישואין. 

"גיסי ארון התחתן לא מזמן," סיפר שעיה, "לכלה יש אחות צעירה". 
הוא התכוון לרשליקה ונתן ליאנקו את כתובת המסעדה של הוריה. יאנקו לא 

איבד דקה, הזדרז לשם והציג את עצמו ומשאלתו בפני סבתא. אחרי ברור 
קצר עם שעיה סבתא הכריזה כי אין על מה לדבר. הבחור מתכוון להקים את 

משפחתו בבלץ. המחשבה להרחיק ממנה את רשליקה זעזעה את סבתא. 

מימין: רשליקה, אימא וחברה ביאש

קלרה וקרול ביום חתונתם
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את המשך הסיפור שמעתי מסימונה, בתה של רשליקה, לפני כשנתיים: 
יאנקו לא הרפה והמשיך לחזר אחרי רשליקה. בסופו של דבר שיקול הדעת 

שלה גבר על רחשי ליבה. סיכוייה למצוא חתן יהודי ביאש הלכו ופחתו. היא 
אמרה כן. לסבתא לא נותרה ברירה. יאנקו לא ביקש ולא קיבל שום נדוניה. ב 
1939 נערכה חתונה בחצר האחורית של המסעדה, ובסיומה רשליקה ובעלה 

הטרי עלו לרכבת לבנות את ביתם בבלץ. 

ב 1942 יאנקו נתפס במעבר גבול על ידי הרוסים, נשפט ונגזרו עליו חמש 
שנות מאסר בבית סוהר בסיביר. למה ומה קרה בהמשך, אינני יודע במדויק. 

פניתי לסימונה להשלים עבורי את הפרטים החסרים. היא עצמה שוקדת 
בימים אלה על כתיבת סיפור חייהם של הוריה. וכך היא כותבת:

"מדוע הוגלה אבי לסיביר? קיימות שתי גרסאות. זו של דני, הטוענת שאבי 
נתפס כשברשותו ניירות מזוייפים, לאחר שהוא ואימי ברחו לאוזבקיסטן. זו 

של אחותי, הטוענת שנתפס כשסחר בשוק השחור. ממה שקראתי במקורות 
שונים, התברר לי שלמעשה לא העבירה עצמה היא שקבעה את מאסרם 

של האנשים, אלא הצורך בכוח עבודה. להימצא ברחוב באותה תקופה היה 
בחזקת סכנת נפשות. הגברים שנתפסו מחוץ לביתם נשלחו או לחזית או 

לגולאג הסיבירי.

אבי נשלח לגולאג כנראה בשנת 1942. הוא נשפט לחמש שנים, אך בזכות 
החנינה שניתנה ע"י סטלין בתום המלחמה, שוחרר אחרי שלוש שנים.

אין בידי ידע רב על מה שעבר על אימי באותה תקופה, אלא שהיא ייצרה 
סוכריות על מקל בצורת תרנגול, ומכרה אותן בשוק.

כשנסתיימה המלחמה הורי שבו לבלץ, אך מצאו עיר הרוסה ואוכלוסייה 
עוינת שהאשימה את היהודים בכל האסונות שפקדו אותם. הם החליטו 

לעבור לעיר צ'רנוביץ, שהייתה תחת שלטון רוסי, ולהצטרף לבני משפחתו 
של אבא שעברו לשם. רוב יהודי העיר העדיפו לחזור לרומניה. אחרי שהות 
קצרה בעיר גם ההורים שבו ליאש. את ההמשך אני חושבת שדני מכיר, שכן 

אימו שיכנה את הורי בדירתה, וסיפקה עבודה לאבי במסחר שבו עסק".

על מה שקרה בכלא שמעתי מיאנקו עצמו בערבים הארוכים שבילינו יחד. 
המחסור הנורא באוכל הביא את האסירים למעשי ייאוש קיצוניים. בדרכו 

לחדרו לאחר חלוקת מנת האוכל היומית ובידו ספל מרק שעועית דלוח, 
החליק יאנקו על רצפה ספוגת שתן ליד השירותים. המרק, שזה עתה קיבל, 

התפזר והתערבב במי השלולית. מבין שתי האפשרויות שעמדו בפניו, לרעוב 
יום נוסף או לאכול שעועית ספוגת שתן, הוא בחר בשנייה. לא הייתה כל 

שאלה. "חוץ מקליפות בצל יבש וקליפות ביצים אכלנו הכול", סיפר. 

עם סיום המלחמה חזרו לבלץ. לשמחתם גילו שגם פישל, אחיו של יאנקו, 
שרד את המלחמה. בינתיים הוא נישא לפאני. ב 1945 רשליקה הצליחה 
לחדש את הקשר עם אימא והודיעה לה על חזרתה ליאש. ״אנחנו בדרך״, 

כתבה. לא תהיה זו הגזמה להגיד שהאיחוד המחודש בין האחיות הפיח 
בשתיהן רוח חיים. ואני, אינני יכול לתאר את חיי בשנה הבאה ללא נוכחותה 

של רשליקה. המלאך הגואל שלי. 

בשלהי 1948 רשליקה ויאנקו עזבו את רומניה באופן לגאלי ועלו לישראל. 
יאנקו כמו יאנקו, חיפש דרך להערים על השלטונות וניסה להבריח מטבעות 

זהב מרומניה לישראל. לקראת ההפלגה הזמין נעליים חדשות שנתפרו 
במיוחד למידתו וביקש מהסנדלר להכניס מטבעות זהב בין שתי שכבות 

הסוליות. הוא היה בטוח שיעלה בידו להערים על המכס. הסנדלר מילא את 
בקשתו, תחת עיניו הפקוחות של יאנקו. אבל גם עיניי הנץ שלו לא הבחינו 

במעשה הרמייה של הסנדלר. הסוליות לא היו עשויות עור, אלא קרטון 
שנצבע בחום. דבר של מה בכך ברומניה באותה תקופה. בימים של חוסר, 

כל אחד ניסה לעגל פינה ולהרוויח קצת יותר. יאנקו עבר את ביקורת המכס 
ללא בעיות ועלה לאונייה. ברגע שרגליו דרכו על רצפה רטובה הסוליות החלו 

להתפורר. בהתחלה לא הבחין בכך והמשיך להתהלך ברחבי הסיפון כשהוא 
מפזר מטבעות לכל עבר. כאשר הרגיש את כפות רגליו הרטובות כבר היה 

מאוחר מדי. הוא נשאר בלי סוליות ובלי מטבעות. הרבה נוסעים לא ידעו למי 
עליהם להודות באותו יום על המזל הטוב שנקרה בדרכם. 

 חייהם של רשליקה ויאנקו שלובים בחיי וקבעו את גורלי, כפי שאספר 
בספר זה. 

בחודש אוגוסט 2019, לפני ששערי הארץ ננעלו בפני הקורונה, סימונה 
ובעלה הגיעו ממרסיי לביקור. הזמנתי אותם ואת טובה לארוחת צוהריים 

 והעלינו זיכרונות. "הוריי היו אנשים מיוחדים במינם", סיכמה סימונה 
את המפגש. 

הסכמתי לכל מילה. 

אדלה 
 אדלה, הצעירה בבנות משפחת יאנקוביץ', הייתה בחורה רווקה כאשר 

אביה, סבא שלי, נהרג בפוגרום. ארבע אחיותיה הגדולות התגייסו לעזרתה. 
אחרי שאיבדו את הוריהן ואת המסעדה שהייתה מקור הפרנסה של 

המשפחה, הטרידה אותן סוגיית הנדוניה לאדלה. מי ישלם? דאגתן נפתרה 
כאשר אדלה התאהבה בבחור יהודי ניצול רכבות המוות, בן למשפחה 

עשירה. סמואל רושו. 

ב-22 ביוני 1941 פלשה גרמניה 
הנאצית לברית המועצות. בלץ נכבשה 

על ידי הגרמנים והועברה לרומניה. 
כמעט שני שלישים של העיר נהרסו 

בהפצצות של הגרמנים. יהודים 
רבים הספיקו לברוח לאוזבקיסטן 
ולקזחסטן, חלקם ברחו ליישובים 
סמוכים, בעיקר לבלד, ונהרגו שם 

בפרעות שנערכו על ידי האספסוף 
המקומי. ב-9 ביולי נכנסו כוחות 

גרמניים לבלץ והחלו ברצח המוני 
של היהודים שנשארו בסביבה. אחרי 
שהשליטה בעיר חזרה לידי הרומנים, 

הוקמו שלושה מחנות ריכוז ליהודי 
בלץ. רובם מתו מרעב ומחלות. 

כ-3,000 איש ששרדו, נשלחו למחנות 
מעצר בטרנסניסטריה. היהודים החלו 

לחזור לעיר רק אחרי המלחמה. 

מימין אדלה ואימא )1930(
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סם היה בחור הרפתקן. הם עברו את הגבול והגיעו למחנה פליטים בזלצבורג 
ומשם היגרו לקנדה. סם לא בחל בשום עבודה. בהתחלה עבד כנהג מונית 
ולאחר מכן כחוטב עצים ביערות. בכסף שחסכו פתחו חנות כלבו בעיירה 

קטנה בשם שיבוגמו. העסק שגשג ועם הזמן היה גדול מדי ליכולות הניהול 
שלהם. אדלה וסם היו חשוכי ילדים. לפני שהתגייסתי לצבא, אדלה הציעה לי 

לעבור לקנדה ולסייע להם בחנות. על כך ארחיב בהמשך.

אהבתי את אדלה. כשהייתי דייל באל על הקפדתי לבקר אותם. סם הלך 
לעולמו באופן בלתי צפוי ובטרם עת. הוא התמוטט בכניסה לרכבת התחתית. 

אדלה עברה לדיור מוגן. המשכתי להתקשר אליה ולדרוש בשלומה. היא 
הציעה לשלוח אלי את בגדיו של סם. לא חסר לי אז כלום. הרווחתי למחייתי 
ולא הייתי זקוק לבגדים האלה. הודיתי לה וסירבתי בנימוס. בכל זאת שלחה 

חבילת בגדים גדולה. חילקתי אותם לנזקקים.

ידיקה, בתה של קלרה, גרה בקנדה. מסרתי לה את כתובתה של אדלה בדיור 
המוגן. היא אכן בקרה אותה ואף נשארה ללון איתה שני לילות. אני המשכתי 

להתכתב עם אדלה. מכתבי האחרון אליה חזר. אדלה נפטרה. ידיקה אפילו 
לא טרחה להודיע לי.

הבן השישי 
אימא סיפרה לי שאחרי חמש האחיות נולד להן אח. בגיל שנה נחנק למוות 

בזרועות אימו כאשר נרדמה בזמן שהניקה אותו במיטתה. אף פעם לא 
שמעתי את שמו.

אאורל 
אאורל, בן הזקונים, היה אהוב מאד על אחיותיו שפינקו את אחיהן הקטן. 
במיוחד היה קשור לאמי. בבגרותו היה בחור אהוד מאד וידוע בנדיבותו. 
כשמו כן היה -"זהב". שמו היהודי, אברהם, נודע לי מאוחר יותר כאשר 

חיפשתי את מקום קבורתו באמצעות הקהילה היהודית ביאש.

כשהיה בן שמונה עשרה חיפש את מזלו בבוקרשט וניסה למצוא דרך חדשה 
בעיר הגדולה. אחרי זמן קצר חזר ליאש לעזור להוריו במסעדה. כשהייתי בן 

שלוש הצטרפתי לאימא בביקוריה במסעדה. אהבתי להתנדנד בנדנדה שסבא 
בנה בחצר האחורית ולצפות באאורל מתרוצץ, עולה ויורד במדרגות בין 

מרתף היין לבין המסעדה. ב 29 ביוני 1941, יום הפוגרום, הוצא מהבית עם 
אביו. הם הוכו באכזריות, הובלו לתחנת המשטרה ולמחרת הועלו על אחת 

מרכבות המוות. בן דודתי ליקה, בנה של מינה, שמע עדויות של ניצולים 
שהיו איתם באותו קרון. לדבריהם, באחת התחנות בדרך, כאשר נפתחו 

דלתות הקרון בשביל להיפטר מגוויות הקורבנות, אאורל הבחין בשלולית 
מים בחוץ. הצמא הבלתי נסבל העביר אותו על דעתו והוא התכונן לקפוץ 

החוצה לשתות ממימיה המזוהמים. למרות אזהרות החיילים ואזהרות אביו, 
שהתחנן בפניו להישאר בקרון, הוא קפץ. הכדור שפילח את ראשו לא אחר 
להגיע. אביו שצפה בבלהה השליך את עצמו על רצפת הקרון בבכי. הוא לא 

רצה לחיות יותר ומת במקום. הרכבת הגיעה לעיר קלאראשי, הגופות פונו אך 
מקום קבורתם לא נודע. אאורל היה בן 22. אביו כבן 66. 

מותו של אאורל ציער את אימא מאד. היא הרבתה לדבר עליו. כשנולדה 
בתה המשותפת עם איזידור היא רצתה לקרוא לה על שמו, והציעה את השם 
גולדה. מכיוון שכל ילידי הארץ נקראו בשמות עבריים, גולדה הפכה לזהבה. 

אאורל

אימא משמאל עם אדלה וסאם בארץ
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האחים והאחיות לבית פולבר 

שמונה ילדים נולדו לסופיה שוורץ ומרקו )היינריך( פולבר: יאנקו, בוריה, 
אווה, ארון )אבא שלי(, קיווה, ליאון, טוני וניימן.

בוריה 1900 – 1967 
למרות שלא היה הבכור, בוריה הוא דמות מפתח במשפחה. היה לו תפקיד 

חשוב בנתיבי החיים של כולנו. 

 בוריה היה מוכשר ואהב ללמוד. אימו עבדה יומם ולילה כדי לממן 
 את לימודיו. ב 1928 נישא לסוניה סוילברמן, אותה הכיר במסגרת 

לימודי הרפואה. 

במהלך שנות השלושים הצטרף למפלגה הקומוניסטית. בסיוע משפחתה 
העשירה של סוניה, נסע לאיטליה להתמחות באורטופדיה. סוניה, שכבר 
הייתה רופאה בעצמה, ובתם הקטנה ססיליה נשארו ברומניה. בנקודה זו 

רב הנסתר על הגלוי. זה היה הסוד השמור ביותר במשפחה ואיש לא שש 
לדבר עליו. רק לאחר הפוגרום, כאשר אבא כבר לא היה בחיים, פאפיה 

הסכים לספר מקצת הסיפור לאמי. ככל הנראה ליזה, אחותה הצעירה של 
סוניה, התאהבה בבוריה ונסעה אחריו לאיטליה. ב 1937 סוניה שמה קץ 
לחייה. היא נטלה תרופות ושקעה בתרדמת עולמים. על השולחן השאירה 

מכתב המאפשר לבוריה ולאחותה להמשיך את חייהם יחד. משפחתה 
טענה שנפטרה ממחלת הסרטן. ססיליה הקטנה, קוקה כפי שכינו אותה, 

נשארה ברומניה, יתומה מאם 
וללא אב נוכח, וטופלה על ידי שתי 
המשפחות: הוריו של בוריה והוריה 

של סוניה. בוריה שלח מכתב ובו 
בקש מאבא לקחת על עצמו להכין 

את הקטנה לעולם הגדול. אבא 
נרתם למשימה באהבה. הוא לקח 

אותה לתיאטרון ולקולנוע, לימד 
אותה נימוסי שולחן ולקרוא שעון. 

סיפרו לי שגם העניק לה אחד 
במתנה. יש לי זיכרון קלוש ממנה 
משחקת עם ילדים בחצר הגדולה. 
זמן קצר לאחר מכן קוקה ודודתה 

ליזה נעלמו מהמתחם. 

סבתא סופיה שוורץ
1952 – 1880

סבא מרקו היינריך/פולבר
1960 – 1873

יחיאל היינריך

נתן היינריך

מרקו וסופיה ביום חתונתם

 עץ המשפחה בעזרתה של מולי פולבר אונגר
Molly Pulver Ungar החתונה של בוריה פולבר וסוניה סוילברמן בפלאשטי

אווה
1973/74–1906

בוריה
1967–1905

יאנקו
1970–1903

ריבה
מנדלוביץ

סוניה
סוילברמן 

ליזה

ארון
1903-1941

שעיה

 פאולינה /
פרלה יאנקוביץ׳

אסתרה

קלרה
נסי/נעמי

פליציה

ברנרד

מולי
וויקי

חנה/
אנוטה אייזיק

קיווה
1986–1909

ליאון
1968–1910

טוני
1997–1911

יאנקו 
לזרוביץ'

ניימן
2002–1912

סמי
הרש

לונצ׳יו
סטלה
ארון

אוז׳ה
ניסנין

ססיליה/קוקה

לואיס

דורל

משפחת היינריך – פולבר
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בוריה נפטר ב 1967. 
ליזה האריכה חיים ונפטרה ב 2005 .

לפני מותה, סוניה בקשה לשרוף את גופתה. צנצנת אפרה נשמרה 
בקרמטוריום בבוקרשט עד שליזה נסעה להביא אותה לארץ. 

שלושתם קבורים זה לצד זה בקיבוץ חניתה. 
בטרינידד לא נשאר איש ממשפחת פולבר, למעט שני קברים דוממים של 

ַָּבָָּבה ופאפיה האהובים.

יאנקו 1898 )משוער( – 1970 
הבכור במשפחת פולבר. איננו יודעים בברור את תאריך הולדתו. יש לשער 

שנולד בשלהי המאה ה 19. יאנקו הלך בעקבות פאפיה. הוא למד נגרות 
ובבא היום כאשר פאפיה פרש מעבודתו, הוא העביר ליאנקו את מחרטת 

העץ. המחרטה שהייתה חלק מישותו של פאפיה במשך עשרות שנים. כמו 
אביו, גם יאנקו לא הצליח להתפרנס ממשלח ידו. הוא נישא לריבה. יחד 

הביאו לעולם שבעה ילדים: סמי, הרש, לונצ'יו, סטלה, אהרון, אוז'ה, ניסנין. 
הם חיו בעוני. בצר לו, אסף חפצים ישנים ברחוב ומכר אותם בשוק. ַָּבָָּבה 

הייתה מודעת למצוקה הכלכלית של יאנקו ומשפחתו והקפידה לשלוח להם 
עופות מבושלים כל שבוע. באמצע שנות החמישים עלו לארץ והתגוררו ליד 

חיפה, עם בניהם הצעירים.

ארחיב על שניים מהם: סמי ולונצ'יו . 
סמי פולבר, נולד ביאש ב 1924. ראיתי אותו לראשונה בחצר הגדולה - 
בחור גבוה בעל חזות יפה. כמו רבים מהיהודים היגר והגיע לסאו פאולו, 
ברזיל. לגבי המשך חייו ישנן גרסאות שונות. למיטב ידיעתי כולן שגויות. 

סמי התיידד עם אישה צעירה, מוציאה לאור של מגזינים וכתבי עת שונים. 
הוא העמיד פנים שהוא ניצול רכבות המוות ושימש מזכיר במחנה עצורים 

של יהודים. כזכור, כל בני משפחת פולבר, למעט אבי ואימי, הצליחו לברוח 
ביום הפוגרום ולמלט את עצמם עד יעבור זעם. איש מהם לא נפגע. האישה 

התרשמה מאוד מסיפוריו הנוגעים ללב ובקשה את רשותו לכתוב ולפרסם 
אותם במגזינים שלה. עם השנים יצאו לאור מספר ספרים בפורטוגזית 

.Sami Pulver .העוסקים בשואה תחת שמו

לונצ'יו למד שענות אצל אבי בגיל חמש עשרה ובתמורה, כאשר הייתי בן 
שנה וחצי, שימש שמרטף שלי במשך מספר חודשים. לאחר המלחמה הגיע 
לפריז, התחתן עם צרפתיה נוצרית ונולדה להם בת, איזבלה, לימים שופטת 

בבית המשפט העליון בצרפת. 

ב 1938 עוד לפני פרוץ המלחמה 
בוריה הצליח לעזוב את איטליה 
והיגר לטרינידד, מושבה בריטית 

באי הדרומי ביותר באיים הקריביים. 
אומרים שהיה הרופא הלבן הראשון 

שהשתקע באי וקיבל אישור 
מהשלטונות להישאר שם.

ב 1940 כשנה לפני הפוגרום, בוריה 
שלח מסמכים וכסף על מנת לאפשר 
את נסיעתן של ליזה וקוקה לטרינידד 

ולחבור אליו. בכניסה לאי הצהיר 
שליזה סוילברמן היא אשתו ובגלל 
המלחמה לא הספיקו לשנות את 

שמה ל-פולבר. לימים שאלתי את אחיו הצעיר ניימן מתי התחתנו, והוא השיב 
לי שלמיטב ידיעתו אף פעם לא נישאו. על קיברה חקוק השם ליזה פולבר. 

בוריה הצליח מאד כרופא משפחה באי והתבסס היטב מבחינה כלכלית. כפי 
שסיפרתי, אחרי הפוגרום ביאש, סבתא וסבא נפלו למעמסה על ליאון והוא 
ביקש מבוריה לקחת אותם אליו. בזמן הכנת מסמכי ההגירה הציעו לאימא 

ולי להצטרף אליהם, אבל אימא כידוע קיוותה למצוא חתן ברומניה. בכך 
נסתם הגולל על חלום טרינידד. פאפיה וַָּבָָּבה אהבו את החיים בטרינידד בצל 

קורתו של בוריה. הם סיימו את חייהם ונקברו שם. 

בוריה אף פעם לא זנח אותי. במשך שנים, לבקשתה של אווה אחותו, הקפיד 
לשלוח כסף עבורי, הן לרומניה והן כאשר גרנו כבר בישראל. לצערי, לא 
תמיד הכסף שימש למטרה שלשמה נשלח. ברוב הפעמים הוא מצא את 

דרכו ישירות למעמקי כיסיו של איזידור. 

בעקבות הצלחתו הכלכלית ומעמדו באי, בוריה היווה קפיצת הדרך גם לאחיו 
שנותרו מאחור. הוא עזר לקיווה, לניימן, לטוני ובעלה לאזאר לצאת מרומניה 

ולהגיע לטרינידד. משם כל אחד מהם מצא את דרכו כפי שיסופר בהמשך. 
בוריה וליזה חיו בטרינידד עד אמצע שנות הששים. ב 1965 עלו לארץ 

והשתקעו בקיבוץ חניתה. הוא היה שבר כלי ואושפז בבית חולים בכפר סבא. 
נסעתי לבקר אותו יחד עם אחותו אווה. התעניינתי איזו מחלה יש לו. "איזו 

מחלה אין לו"? השיבה לי, "עכשיו הוא משלם עבור כל המעשים הרעים 
שעשה בחייו". לא הבנתי את כעסה. הרי בדרכו שלו, עזר לכולנו. במיוחד 

זקפתי לזכותו את החיים הטובים שהעניק להוריו בסוף חייהם. "אמריקה", כך 
תיארה אותם סבתא במכתביה אלי.

ה ופאפיה בטרינידד בָּ בַּ

אבא וקוקה )ססיליה(

1950 בוריה וליזה בטרינידד

קוקה סיימה את לימודיה בטרינידד 
והמשיכה ללימודים גבוהים בפריז. שם 
הכירה את בומה סיטרי, שליח מקיבוץ 

חניתה. הם התחתנו והמשיכו את 
חייהם בארץ. קוקה מונתה למזכירת 

הקיבוץ ושינתה את שמה לדרורה. 
לדרורה נולדו בארץ בן ובת. חגי ושריי. 

שניהם ממקימי הוצאת הספרים 
אחוזת בית. כששריי יצאה מהקיבוץ 
ביקשה להתייעץ איתי ולשמוע את 

דעתי אם היא מתאימה להיות דיילת. 
אני כבר הייתי מדריך דיילים. עודדתי 
אותה שהיא מתאימה, הבאתי אותה 

למרכז ההדרכה בשדה התעופה בן 
גוריון והצגתי אותה בפני כולם. היא 

הגישה בקשה והתקבלה. 
לקראת כתיבת ספר זה ביקשתי 

להתייעץ איתה. השארתי לה הודעה. 
אך היא לעולם לא השיבה לי.
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קיווה 1909 – 1986 )תאריך משוער(
גם קיווה למד לתקן שעונים. הוא פתח חנות לתיקון שעונים ברחוב המרכזי 

של יאש. קיווה ואבא היו קרובים מאד ושררה ביניהם חברות אמת. על מנת 
לא לפגוע בפרנסת שניהם, אבא הקפיד לפתוח את החנות שלו במרחק 

רב מחנותו של אחיו. למרות זאת, קיווה לא הצליח בעסקיו ונאלץ לסגור 
את החנות. אסתרה, אשתו לעתיד ואם בנו, ברנרד, הייתה כובענית לנשים. 
היא עיצבה ותפרה כובעים אופנתיים והצליחה בעסקיה. כאשר פגש אותה 

לראשונה סיפר לה קיווה על סגירת החנות וקשייו לפתוח עסק חדש, בהיעדר 
יכולת מימון. 

"למה לא תיקח הלוואה מהבנק הלאומי של רומניה"? שאלה ומיד הוסיפה : 
"אני הבנק הלאומי של רומניה". קיווה קיבל את הצעתה. 

אחרי המלחמה עזבו את רומניה, ובעזרת בוריה הגיעו לטרינידד אבל לא 
קיבלו אישור למגורי קבע באי. הם המשיכו את מסעם לאי ברבדוס, שאף 

הוא היה מושבה בריטית. הם לא מצאו שם את מקומם וניסו את מזלם 
בקראקס, ונצואלה; פתחו חנות תכשיטים ושעונים, אותה נאלצו לסגור אחרי 

שהשלטון החליט לבנות כביש באזור, במסגרת פיתוח האי. הם לא הרימו 
ידיים ופתחו חנות חדשה לתכשיטי זהב: Chic Lady. סוף סוף עלו על 

הדרך. העסק שגשג ואפשר להם לרכוש בית יפה. לימים התארחתי אצלם 
שבוע בשנה. תמיד קיבלו אותי בזרועות פתוחות, אירחו אותי ברוחב לב 

והרעיפו עלי מתנות. 

בנם ברנרד למד אופטיקה, פתח חנות, התחתן והביא לעולם את דוד. למרבה 
הצער ברנרד לא האריך חיים. אך מולי, בת דודתנו מקנדה שומרת על קשר 

עם דוד וארבעת ילדיו. 
קיווה ואסתרה קבורים בקראקס. 

ליאון 1910 – 1968 
ליאון היה רופא שיניים וניהל מרפאה קטנה בבעלותו במתחם הגדול. הוא 

נישא לקלרה ונולדה להם בת אחת בשם נסי )נעמי(. בשנות החמישים 
המשפחה עלתה לארץ וליאון ניסה להקים מרפאת שיניים גם כאן. קלרה 

הייתה תופרת עצמאית. כעבור זמן קצר ליאון לקה בליבו ונאלץ לפרוש 
מעבודתו. שניהם קבורים בישראל. 

טוני 1911 – 1997 
טוני הייתה בחורה תוססת וחברותית. כזכור, היא זו ששידכה בין הורי. היא 

נישאה ליאנקו לזרוביץ. כולם קראו לו לאזאר ועם השנים השם יאנקו נדחק. 
לאזאר היה הסנדק שלי. זכיתי באהבת שניהם. 

אווה, שעיה ובנם לואיס בארץ

אווה 1902 - 1973/4 )תאריכים משוערים(
אווה התחתנה עם אברהם שעיה. מלכתחילה לא היה אהוד במשפחה. קשה 
לפצח את דמותו רבת הסתירות. בקור רוח ובנחישות דחק את הורי לגורלם 

הטרגי כאשר שכנע אותם לחזור לדירתם בליל הפוגרום. 
למרות חומרת ההאשמה, אני רואה בו אחראי למותו של אבי. המחשבה מה 

היה קורה ״אילו״, לא מרפה ממני. 
אילו לא דחק בהורי לעזוב את דירתם של סבתא וסבא באותו לילה מקולל,

אילו היינו נשארים לישון אצלם כמנהגנו בשבועות האחרונים,
אילו היינו נלקחים לחצר המשטרה יחד עם כל בני המשפחה שהצליחו 

להשתחרר למחרת יום הפוגרום.
אני לא יכול לסלוח לו. 

לתדהמתי, אימא אף פעם לא הטיחה בפניו את האשמה. אחריותו לתפנית 
בחייה לא הועלתה. כאילו לא קרה דבר. יתירה מזאת, אימא נעזרה בו לא 

אחת בפתרון בעיות במהלך שנות ההישרדות שלה עד שעברה לברלאד. 
אחרי עלייתנו לישראל, פגשתי אותו מספר פעמים בארץ. למרות שלא נגענו 
בפצע הפתוח שלי, הוא תמיד עמד ביני לבינו. עם כל מחשבה, מילה, דיבור 

בקשר אליו נוסף עוד סדק לליבי שממאן להרפות. שיחותי עם לואיס, בנו, 
אשר שפכו אור חדש על אירועי התקופה, פיכחו אותי מתמימותי ומקוממות 

אותי בכל פעם מחדש. 
אחרי המלחמה אווה, שעיה ולואיס עלו לישראל וגרו בחיפה. לואיס למד 

בטכניון. הוריו קבורים בחיפה. 

אבי היקר, ארון, 1903– 1941
כשאני אומר אבא עולה לנגד עיניי דמותו האצילית, לבוש בקפידה על פי צו 

האופנה לתקופתו. תמיד עם חליפה, עניבה וכובע "בולרו". בין כיס פנימי קטן 
ליד החגורה לבין כיס המכנסיים משתלשלת שרשרת ועליה שעון. פעם אחת 

בלבד יצא מהבית ללא השעון. בליל הפוגרום. הוא לא הספיק לענוד אותו 
כשנחפז להתלבש. השעון היה מונח בתוך קופסת עץ לצד הארנק שלו ופנקס 

השרות הצבאי. במזל לא נשדד מהבית ביום הפרעות. כאשר גרנו בברלאד 
אהבתי לפתוח את הקופסא ולהיזכר באבא דרך חפציו. מתי שהוא אימא 
מסרה את הקופסא לאיזידור. בעיניי זה היה חילול הקודש. חשבתי שראוי 

היה לתת לי אותה. הקופסא עשתה את כל הדרך לארץ ונמצאת היום אצלי. 
גם השעון. במהלך השנים השעון ספג רטיבות ולא נשמר במצב טוב. אבל 

הספקתי לצלם אותו לפני שהתפרק. פנקס השרות הצבאי של אבא, שהעיד 
על שמונה עשרה חודשי שרות בסורוקה שעל גבול אוקראינה, נעלם. 

הייתי רק בן חמש כשראיתי את אבי בפעם האחרונה בחיי. למרות גילי 
הצעיר, אירועי אותו לילה, כאילו לקוחים מסרט אימה, חקוקים בזיכרוני 

בצורה ברורה, דקה אחר דקה.  אבא והשעון 1930

קיווה ואסתרה בפוארטו אזול, 
ונצואלה בשנות ה-60

ליאון
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טוני עבדה בבנק. לאורך כל המלחמה הוסתרה זהותה היהודית על ידי 
המעסיק שלה שאפשר לה להמשיך לעבוד. נולדה להם בת אחת בשם 

פליצ'יה. למזלם עזבו את יאש לפני הפוגרום והשתקעו בבוקרשט. אחרי 
המלחמה עזבו את רומניה ובעזרתו של בוריה הצליחו להגיע לטרינידד. הם 
לא קיבלו אישור שהייה וניסו את מזלם בברבדוס. לאזאר הקים בית מסחר 
משגשג שנקרא Lazar’s Society Store. עם הזמן התעשרו, קנו אדמות 

ובנו בתים. כשעבדתי באל על ונהניתי מכרטיסי טיסה חופשיים, נהגתי 
להתארח אצלם בעיקר בחודשי החורף הקרים. באותה הזדמנות ביקרתי 
גם את קיווה ואסתרה בקראקס. במשך מספר שנים זו הייתה החופשה 

השנתית שלי. טוני ולאזאר נתנו לי להרגיש בבית. הבית שאף פעם לא היה 
לי. במסגרת עסקיהם הענפים, היו להם בתים קטנים להשכרה. בקרבת מקום 
היה בית שעמד למכירה במחיר שיכולתי להרשות לעצמי. הבעתי רצון לקנות 
אותו כדי שתהיה לי יחידת דיור עצמאית כשאני מגיע לשם. "אתה לא צריך 

לקנות פה דירה", אמר לאזאר. "אני הסנדק שלך. תמיד תוכל לגור בבית 
האחורי שלנו. לאחר לכתנו, תמשיך לבוא לברבדוס", הוסיפה טוני, "תגור פה 
ותפקח עין על הרכוש שלנו". בתם היחידה פליצ’יה התחתנה עם בחור יהודי. 
לאחר מותם של טוני ולאזאר, פליצ’יה נתקה כל קשר איתי, מכרה את רכוש 

המשפחה והיגרה עם בעלה לקנדה. 
טוני ולאזאר קבורים בברבדוס.

ניימן 1912 – 2002
ניימן, בן הזקונים במשפחה, פרש מלימודים מסודרים בגיל שלוש עשרה 

ופנה ללימודי שוליית רופא שיניים. הוא הועסק על ידי רופא שיניים ביאש 
אך עם פרוץ המלחמה פוטר בגלל יהדותו. למיטב זיכרוני, כאשר עבר לגור 

במתחם הגדול עזר לליאון, אחיו הגדול, במעבדת השיניים שלו. 

ניימן התחתן עם אנוצה אייזיק. אחרי המלחמה עברו לבוקרשט שם נולדה 
בתם הבכורה מולי, איתה אני בקשר רצוף עד היום. בשלושת העשורים 
הבאים מסלול חייהם עבר בתחנות רבות עד שהגיעו אל הנחלה בקנדה.

וכך כותבת לי מולי באחת ההתכתבויות שלנו לאחרונה:
"עדיין אינני יודעת מתי ולמה הורי עזבו את יאש לבוקרשט. שלושתנו עזבנו 

את רומניה ב 1947. המסע שלנו עבר דרך צ'כוסלובקיה, הונגריה, בלגיה 
וצרפת. בדצמבר אותה שנה הגענו לטרינידד ושהינו אצל בוריה וליזה עד 

אמצע 1948. משם המשכנו לברבדוס. ב 1951 נולדה אחותי ויקי. ב 1955 
עזבנו לקראקס וב 1956 חזרנו לברבדוס. באותה שנה אבי עזב למונטריאול. 

אימא ויקי ואני הצטרפנו אליו ב 1957".

ככל הידוע לי, ניימן התפרנס כאיש מכירות מדלת לדלת. בברבדוס מכר בדים 
לשמלות ובקראקס מכר תכשיטים. כשהתמקמו סופית במונטריאול באונטריו 

שבקנדה מכר למוסכים חלקי חילוף למכוניות. יצא לי להצטרף לאחד 
ממסעותיו בין המוסכים. משום מה נחרטה בזיכרוני ארוחת הבוקר הנהדרת 

שאכלנו באותה נסיעה. 

מולי למדה אומנות, ציור ופיסול והמשיכה ללימודי היסטוריה. היא לימדה 
באחת האוניברסיטאות בקנדה. במשך השנים חקרה ותיעדה את תולדות 

משפחת פולבר ובנתה ארכיון תמונות גדול של כל בני המשפחה. חלק 
מהתמונות משובצות בספר זה. 

ויקי ניהלה מוסד לדיור מוגן בקנדה. לפני מספר שנים נפטרה ממחלה קשה 
והשאירה אחריה שתי בנות. 

מולי ואני שומרים על קשר הדוק. בזמן איסוף החומר לספר זה, היא הייתה 
הכתובת שלי לברורים והבהרות על אירועים שונים וקורותיהם של בני 

משפחה שלא ידעתי. מולי מספרת שאביה הרבה לדבר על אבי ועל כישרון 
הציור שלו שעברו בגנים אליה ואל אחותה. עוד סיפרה לי, שעד יומו האחרון 

אביה נשא בליבו רגשי אשם על שהצליח להשתחרר מחצר המשטרה בליל 
הפוגרום ממנו אבא לא חזר. "מפעם לפעם דמותו עולה לנגד עיני כשהוא 

ברכבת", אמר לה. 

ניימן היה איש חם. אהבתי אותו. מדי פעם אני נזכר בחיוך במכונית הצעצוע 
שהביא לי מבוקרשט. ביקשתי ממנו מכונית עם קפיץ. קיבלתי מכונית ספורט 

בלי גג, בצבע לבן, עם כסאות מרופדים בצבע אדום. הייתי בשמיים. 

עד מותו ניהלנו הרבה שיחות טלפון. באחת מהן אמר לי. "לכל הישגיך 
בחיים הגעת במו ידייך. איש לא עמד לצידך ולא עזר לך. אף אחד גם לא 

רצה לעזור לך". 
”You made a life for yourself, and that’s admirable“,

כתבה לי מולי בימים אלה, שנים אחרי אותה שיחה עם אביה. 

ניימן ואנוצה בברבדוס טוני עם יאנקו לזרוביץ׳ בברבדוס
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באיחור של שמונה חודשים אימא באה לקחת אותי. היא הגיעה עם איזידור. 
החלפת המשמרת נעשתה בצורה עניינית. יאנקו הגיש להם את החשבון על 
תקופת שהותי אצלם, אימא שלמה והשאירה לרשותם את הדירה שחלקנו, 

הדירה הגדולה ביותר במתחם. שלושתנו המשכנו לתחנת הרכבת. 

"ראית את החשבון? גם את שרוכי הנעליים הכניס. ואפילו לא אמר תודה 
על הדירה שהשארתי להם", התלוננה באזני איזידור במהלך הנסיעה. אני 

דווקא הייתי אסיר תודה על יחסו של יאנקו אלי במשך כל התקופה. אימא 
אמרה שהאינטרס שלו היה כספי בלבד. לימים היא תזכיר לי זאת, כאשר 

יסרב להלוות לי 1,000 לירות לקניית דירה. 

נפרדתי מיאש, מהבית ומהאנשים שחיבקו ועטפו אותי באהבה ובחום. 
לעולם לא אזכה למקום חם יותר בהמשך חיי. המקום האחרון בו אהבו 
וקבלו אותי כמו שאני. נחתמה תקופה. הרגשתי שאני משאיר אחרי את 

אבא, סבא, סבתא, רשליקה שהייתה לי אם. את ילדותי. הייתי רק בן תשע 
וחצי. לא תיארתי לעצמי לאיזה גיהינום אני מובל. 

לקראת הגעתי לברלאד איזידור נכנע ללחציה של אימא לצאת מן המחסן. 
הוא שכר במחיר נמוך חדר אחד בדירת שני החדרים של איזו בן הדוד שלו. 

אימא ואיזידור עברו לחדרון, הוסיפו מיטה קטנה עבורי והתכוננו לבואי.

מרץ
לאחר ארבע שעות נסיעה ברכבת הגענו לברלאד. לא ידעתי למה לצפות. 

התמונה שנגלתה לעיני אמרה הכול.
שני חדרים לשתי משפחות וביניהן חוצצת דלת זכוכית אטומה לאור אך 
חדירה לקול. בחדר מיטה זוגית עבור אימא ואיזידור ולצידה מיטה קטנה 
 עבורי. פרוזדור חיצוני צר וארוך הוביל למטבח משותף. שירותים בחוץ. 
כאן התחלתי את חיי השניים. מאה הקילומטרים הרחוקים ביותר מיאש 

שיכולתי לדמיין. 

שמעתי מאימא את סיפור החתונה שלא הייתה. כעסתי והתאכזבתי. צחוק 
הגורל. החלום הגדול של אימא להתחתן הסתיים בסוף צורם ומעליב 

במיוחד: חיים משותפים עם גבר נשוי. לא אמרתי מילה. ראיתי את כאבה 
בהשפלה ובחוסר האונים אליו הכניסה את עצמה ואותי. 

כבר למחרת היום הראשון, עוד בטרם הספקתי לשטוף את הפנים, אימא 
התייצבה מולי בארשת פנים משונה והושיטה לי זוג נעליים של איזידור. 

"מהיום תפקידך לנקות ולצחצח את הנעליים שלו". היא הביטה בי בייאוש. 
היא לא ידעה איך לגדל אותי. ביאש ביליתי רוב היום בחנות או בבית של 
סבא וסבתא. עם המעבר שלהם לטרינידד היא חיפשה פתרונות להיפטר 

ממני. אחרי שלא הצליחה למצוא עבורי פנימייה ואחרי שטוני סרבה לקחת 
אותי אליה, היא הפקידה אותי בידיה של רשליקה. בברלאד מצאה את עצמה 

תקועה איתי ללא מוצא. הרגשתי נטל, אך הייתי תלוי בה פיסית ונפשית.

אני מודה שאפילו את נעלי שלי לא ידעתי לצחצח. ביקשתי מאימא 
שתדריך אותי. היא לימדה אותי ואף הסבירה לי איך מסירים את הבוץ 

מהסוליה בעזרת סכין, לפני משיחת המשחה. לאיזידור היו שני זוגות נעליים 
שציחצחתי לסירוגין כל יום במשך ארבע שנים.

אימא רשמה אותי לבית ספר להמשך הלימודים. החומר שלמדתי ביאש היה 
מתקדם יותר ותוך זמן קצר הייתי ראשון בכיתה עם ציונים שלא ירדו מעשר. 

התחלתי ברגל ימין. השמחה לא ארכה זמן רב. לאחר תקופה קצרה אימא 
נקראה לבית הספר להסביר את פשר המהפך שעבר עלי. הדרדרתי למקום 

האחרון. יכולתי לספק את התשובה לבד. אם רק היו שואלים אותי. היום 
קוראים לזה "התעללות". אז קראו לזה "חינוך".

הייתי ילד ממושמע שלא חיפש צרות. אבל כל מה שעשיתי או לא עשיתי 
לא היה טוב בעיני איזידור ונענה בצעקות שיכלו למוטט קירות. היה לו קול 

חזק מאוד, רועם ומאיים. לא עבר עלי יום אחד ללא צעקות. יותר מפעם 
אחת חשבתי לעצמי שהייתי מעדיף שיכה אותי ובלבד שלא יצעק עלי בצורה 
כזאת. בכל פעם שהצעקות התחילו אימא ברחה והשאירה אותי לעמוד מולו 

חשוף. היא שמעה הכול מהחדר הצמוד וכשחזרה אמרה: "אני לא יודעת 
לחנך ילדים. עכשיו יש לך אבא שיחנך אותך". הבנתי שלא אקבל שום הגנה 

מאימא שלי. הייתי לבד בין שני עולמות. בין געגועים ליאש לבין אימה. 

גם אימא פחדה מאד. היא איבדה את זכות ההחלטה לגבי כל דבר כמעט. 
כל בקשה שלי למחברת חדשה, עיפרון, דיו או קלמר חייבה את אישורו של 

איזידור. לרוב, התשובה הייתה אחידה. "אין לנו כסף לזה. הרי רק אתמול 
קנית לו עיפרון חדש". הייתי התלמיד היחידי בכיתה ללא ציוד בסיסי. אפילו 

לתלמידים ממשפחות עניות יותר היה כל שנדרש ללימודים. כאב לי על 
אימי שהפכה מאישה עצמאית, רבת תושייה, יזמית וחזקה לעלה נידף. 

שנים רבות מאוחר יותר, נתקלתי 
במצחצחי הנעליים ברחובות ניו יורק. 

 Shoe .הם ישבו על שרפרף נמוך
Shine אמר השלט לידם. באותם 

רגעים ראיתי את עצמי במקומם. 

באחת הטיסות הראשונות שלי 
ללונדון, חבריי הדיילים הסבו את 

תשומת ליבי לפתח קטן בארון 
הבגדים בחדר המלון. אפשר היה 
להשאיר שם את הנעליים בערב 

ולמצוא אותן מצוחצחות למחרת 
בבוקר. כשקיבלתי את נעלי 

המצוחצחות ביום שאחרי, הרגשתי 
אסיר תודה למי שצחצח אותן עבורי.
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יותר משפחדתי מאיזידור, פחדתי שמשהו נורא יקרה לה. בוקר אחד בעודי 
במיטה שמעתי שיחה בין איזידור לבין איזו. הם נהגו לשוחח הרבה משני 

צידי דלת הזכוכית. כל אחד בחדרו. 
"אינני יודע מאין אני אקח כסף לכל המצב הזה".

איזידור היה מסובך עם שתי משפחות שהוא צריך לפרנס. הוא לא ידע 
איך להתנהל במציאות המורכבת שרקח לעצמו. נתקפתי חרדה. חששתי 
שעכשיו לאחר שאימא נתנה לו את כל כספה, והיא מרוששת ותלויה בו 

לחלוטין, הוא עלול לזרוק אותנו לרחוב. 

שגרת החיים שלנו הייתה קבועה. כשחזרתי מבית הספר אימא הגישה לי 
ארוחת צוהריים. לפעמים איזידור עשה הפסקה מעבודתו והצטרף אלינו. 

באחד הימים היא לא חכתה לי בבית כהרגלה. נעלמה. לא ידעתי איפה 
לחפש אותה. לפנות ערב חזרה הביתה מתפתלת מכאבי תופת. הסתבר 

שעברה באותו בוקר הליך של הפסקת הריון. היא לא רצתה יותר ילדים, 
בוודאי לא במעמדה כאישה לא נשואה. הגינקולוג שטיפל בה היה ראוי יותר 

לתואר קצב. כמעט וסיימה את חייה אצלו במרפאה. הרגשתי שקרה לי 
נס. מה היה קורה איתי? איזידור יכול היה להעלים אותי מבלי שאיש ירגיש. 

למכור אותי לצוענים שהסתובבו בעיר. לא יכולתי להשתחרר מהחרדות 
האלה. חייתי בהרגשה תמידית של איום קיומי. 

Vasile Lupu 32 Barlad
החיים בדירה המשותפת הזו היו בלתי נסבלים. אימא לא הרפתה מאיזידור 
לעבור לדירה גדולה יותר. הוא המשיך לטעון שאין לו כסף. בסופו של דבר 

התרצה ומצא דירת שני חדרים בבית מרווח ברחוב Vasile Lupu 32. דירה 
ללא מים זורמים וללא חשמל. לטענתו, זה כל מה שיכול היה להרשות 

לעצמו כלכלית. אימא הסכימה. הבית היה שייך למשפחת גולדשטיין, זוג 
יהודים מבוגרים וחביבים שגרו באותו מבנה.

תמונת הבית לפרטיו חקוקה בזיכרוני בבהירות רבה כאילו רק היום עזבתי 
אותו. מבנה מוארך בצורת קרון. חדר הוביל לחדר וביניהם דלתות. בשני 

החדרים הקדמיים התגוררו בעלי הבית. שני החדרים האחוריים הושכרו לנו. 
חדר לאימא ואיזידור, חדר לי וחדרון כניסה עם ארון קיר נחבא מאחורי שתי 
דלתות גבוהות, לאחסון ירקות ופירות. בחדרי התנוסס תנור מאבן טרקוטה 

חומה שחימם את כל הדירה. שני חדרים קטנים בהמשך ה"קרון" שימשו 
מטבחים; אחד לנו ואחד לבעלי הבית. חדר השירותים היה בחוץ. נטלנו 
ידיים בקערה שהונחה במטבח במתקן עץ ולצידה סבון וספל מים קטן. 

כאשר התמלאה, שפכנו את המים המלוכלכים לחצר. 
הדירה הזו הייתה קפיצת מדרגה עבורנו. סוף סוף קיבלתי חדר שכולו שלי. 

מקום מפלטי. קיוויתי שמעכשיו אוכל לצמצם את החיכוך היומיומי ביני לבין 
איזידור שהוצת כעס בכל פעם שצצתי מול עיניו. 

גרנו כאן ארבע שנים עד העלייה לארץ. אהבתי את הבית הזה. היה בו משהו 
קסום. המטבח היה מרכז הפעילות. תנור גדול עשוי ברזל יצוק היה השחקן 
הראשי בחדר הזה. על משטח התנור עמדו סירי הבישול. הממליגה, נסיכת 
המטבח הרומני, התבשלה בסיר מיוחד ששכן בשקע עמוק בקצה המשטח. 

תהליך הכנת הממליגה ריתק אותי ודי מהר שלטתי בטכניקה. מאז הכנתי 
אותו עבור כולנו. במשך הזמן למדתי גם איך עושים חמאה מחלב טרי. 

את הבית הקיפה חצר גדולה עם שער כניסה מעץ שהיה פתוח לרווחה 
במשך כל שעות היום. בחזית החצר התנשאו זה לצד זה עץ שזיפים ועץ 

דובדבנים שהניבו פרי כל קיץ. בחלקה האחורי היו שני מחסנים גדולים, אחד 
לעצי הסקה והשני לירקות. 

בקיץ החצר רחשה פעילות של ניסור וביקוע גזעי עץ להסקת התנורים. 
בחלק הקרוב למטבח אימא ואיזידור התקינו לול קטן, שם גידלו עופות, 

ברווזים ולפעמים גם אווזים. שובך היונים שהותקן על ידי הדיירים הקודמים 
העסיק אותי שעות רבות והיווה את התחביב המרכזי שלי. למדתי מהילדים 

בסביבה איך לגדל וללכוד יונים. לפעמים לכדתי את יוני השכנים, שמן הסתם 
לא אהבו את התחביב שלי.

והיו גם בעלי המקצוע. אותם אהבתי במיוחד. פעם או פעמיים ביום הגיע 
אלינו שואב המים שנשא על כתפיו אסל ושני דליים וסיפק לנו, תמורת 

תשלום, מים צלולים הישר מהמעיין הקרוב, מרחק דקות הליכה מביתנו. 
לפעמים היה מתעכב ומספר לנו סיפורים מהכפר בו התגורר עם משפחתו. 
בשעת הצורך גם אני נשלחתי להביא מים בדלי. למען הדיוק, רק חצי דלי. 
לא יכולתי לסחוב יותר. באביב הגיע מנקה הארובות. הוא ניקה את הפיח 

שהצטבר בחורף בעזרת כדור ברזל גדול וכבד ששלשל לתוך הארובה. 
מאוחר יותר הצטרף אלינו העגלון שטיפל בסוס ובעגלה שאיזידור קנה 

לעצמו. הוא ישן באחד המחסנים בחצר.

מדי פעם נכנסו לחצר אנשים זרים חסרי כל לבקש אוכל. המלחמה הותירה 
לא מעט אנשים שהתקשו למצוא עבודה ולהתפרנס. אימא נתנה להם לחם 

או ממליגה. אחת מהם זכורה לי במיוחד. היא נכנסה לחצר ומרוב רעב 
תלשה ואכלה עלים מעץ הדובדבן. התחלנו לשוחח. היא סיפרה לי שהיא 

מורה ואיננה יהודייה. נוצרייה. 
"יש דתות נוספות"? התעניינתי. 

מי אתה שטרול גטלן? מאז הגיעה 
לברלאד השקיעה אימא מאמצים רבים 

לברור הסטטוס האזרחי של איזידור. 
רווק? נשוי? גרוש? ולא הצליחה לקבל 

תשובה חד משמעית מאיש. כאשר 
רשמה את שנינו במרשם האוכלוסין 
של העיר קיוותה שאולי שם תימצא 

את הפתרון לחידה שלא הרפתה 
ממנה. בעירייה לא ידעו כלל על קיומו 
של איזידור. לא היה רשום אצלם אדם 
בשם "שטרול גטלן." חשדה של אימא 

התעורר. "אנחנו עומדים להינשא", 
אמרה להם. "לא תוכלו להינשא 

בברלאד אם לא יהיה רשום כאן." אימא 
תפסה אומץ ורשמה את "שטרול 

גטלן", הלא הוא איזידור, כתושב בעיר 
 .Vasile Lupu 32 ברלאד, בכתובת

במרוצת השנים ברלאד סופחה למחוז 
ואסלוי. עורכת הדין שסייעה לי לאתר 

את מסמכי המשפחה הציעה לי לחפש 
בארכיון של העיר ואסלוי, לשם הועבר 

ארכיון ברלאד. ואכן, ב 29 באוקטובר 
2009 מצאתי שם לשמחתי תיק 

מסמכים ביניהם תעודת הלידה שלי 
ותעודת הנישואין של הורי. )המסמכים 

בעמוד 169-166(. קיבלתי גם אישור 
שאימא ואני גרנו ברחוב ואסילה לופו 

32 בברלאד. "מצוין כאן שבאותה 
כתובת רשום אדם נוסף בשם שטרול 

גטלן. ידוע לך מי זה"? שאלה אותי 
מנהלת הארכיון. "גם אני שואל אותה 

שאלה. מי האיש הזה"? "אתה אף פעם 
לא תדע", אמרה ולא פרשה. עברו 

היה ונשאר מסתורי. על פי עדות בני 
משפחתו המתגוררים בניו יורק, כפי 

 .Husi הנראה נולד בחוש
המשך בעמוד הבא.
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"כן, דת המבוססת על הקוראן. המאמינים בה חיים בעיר קונסטנצה". 
"האם זאת דת טובה"?

"כן, אבל הדת הזאת דורשת שתילחם עבורה". 
נשארתי מבולבל.

גם כלב היה בחצר."גוזה מוזה" קראנו לו. הוא היה חלק מהמשפחה. איזידור 
האכיל אותו בשאריות אוכל. רוב הזמן היה קשור בשרשרת למלונה שלו. 
לידה עמד ספסל. מדי פעם ישבתי שם והבטתי באימא ממלאה את קערת 

המים של הכלב ומלמלת לעצמה, כמי שמנסה לפתור חידה גדולה. 
״מי אמר שהם בכלל נשואים? מדובר בשני אנשים עם אותו שם משפחה, 

גטלן. אולי זאת הסיבה שהוא לא מתגרש. אין ממי להתגרש". 
המונולוג הזה ניקר במוחי ולא הרפה ממני זמן רב. זכרתי את סירוביו 

הרבים של איזידור להפצרותיה של אימא להצטלם איתה. היא מאד אהבה 
להצטלם. לא משנה כמה התחננה, הוא הקפיד להתחמק. לקח לי זמן 

להבין. איזידור פחד שמא תמונה משותפת כזו תיפול לידיה של קלרוצה 
ותסבך אותו עם החוק באשמת ביגמיה. 

זמן קצר אחרי שעברנו לדירה החדשה אימא הזמינה את קלרה לבקר אותה 
ולבלות יחד במשך שבוע. קלרה נענתה להזמנה, למרות שהיה עליה לסגור 
לשם כך את החנות למספר ימים. ארגנו לה מיטה במטבח. "זה בדיוק מה 

שרציתי", ספרה לה אימא, "בעל, דירה, חיים חדשים". קלרה לא התרשמה 
ממראה עיניה ובקשה לקצר את ביקורה בתירוץ שאינה מרגישה טוב. הייתה 

לה בעיה בכבד ועליה לעבור בדיקות. לאחר שכנועים מצד אימא היא 
נשארה אך במשך כל השהות לא הסתירה את אכזבתה. היא חזרה ליאש 
והבטיחה לשלוח את בנה נלו Nelu לבילוי של שבוע אצלנו. קלרה עמדה 

בהבטחתה. נלו אכן הגיע לבלות אצלנו באחת החופשות. אני הייתי בן עשר 
והוא בן שתים עשרה. זכרתי שמאז ומתמיד קשה היה לקשור אתו קשר. 

הוא היה ילד שובב ומדי פעם נהג להיעלם למשך שעות. 

האטרקציה המרכזית אצלנו הייתה עגלה וסוס שאיזידור קנה על מנת 
להסתובב בין הכפרים לקנות סחורה עבור חנות הירקות שלו בשוק המרכזי. 
גם עגלון היה לו. איזידור אף פעם לא הסכים שאתלווה אליו לנסיעות האלה. 
את נלו הוא לקח בשמחה. להכעיס. באחת הנסיעות נלו נעלם. איזידור שלא 
היה מודע להרגלו של נלו להיעלם, נחרד וחיפש אותו במשך שעות. העגלון 
לא זז ממקומו למקרה שנלו יופיע. כשחזר, איזידור נשם לרווחה אבל וויתר 

על קניית סחורה. באותו יום הוא חזר הביתה עם עגלה ריקה.

מלח בעיניים
לא היה גבול להפתעתי כאשר יום אחד איזידור הרשה לי להצטרף לעגלון. 
האחיינית שלו, אסתריקה, הייתה אמורה להגיע ברכבת לבלות אצלנו את 

חופשת הקיץ שלה. בשעה היעודה העגלון ואני אספנו אותה מהתחנה 
ונסענו הביתה. מרגע הפגישה ובמשך כל הנסיעה לא הרפתה ממני 

בשאלותיה.
"איך אתה קורא לו"?

"Nene. דוד איזידור".
"האת אתה אוהב אותו"? 
"האם את אוהבת אותו"? 

 "לא. אני רוצה לדעת האם אתה אוהב אותו ".
החזרתי לה באותה שאלה. 

כשהבינה שלא תקבל ממני תשובה ישירה, אמרה:
"אני אוהבת אותו כמו מלח בעיניים". 

"גם אני", אמרתי. הרגשתי מעודד מתשובתה. אני לא היחיד. 

מרגע זה הפסיקה לדבר עד שהגענו הביתה. אימא התכוננה להראות לה 
היכן היא תישן בלילה. אסתריקה לא חיכתה, זרקה את התיק על הרצפה 

וביקשה מהעגלון לקחת אותה מיד לחנות של איזידור בשוק. לאחר זמן קצר 
חזר העגלון בגפו, אסף את התיק והודיע לנו שאסתריקה מסרבת להישאר 

אצלנו. הוא מחזיר אותה לתחנה.

חלקי הפאזל התחברו. אסתריקה סיפרה לאיזידור על השיחה שלנו ולא 
הסתירה ממנו שגם היא אוהבת אותו כמו מלח בעיניים. איזידור פצח 

בצעקות רמות, כפי שידע. בו במקום אסתריקה החליטה לחזור הביתה 
ברכבת הראשונה. מאז לא ראינו אותה ולא שמענו ממנה יותר. 

לאחר התקרית עם אסתריקה נכנסתי הביתה. איזידור היה עסוק בנטילת 
ידיו. ברגע שעיניו נחו עלי פנה אלי בקול מאיים אך נמוך, שלא כהרגלו. "כפוי 
טובה שכמותך. איך אתה מעז לדבר עלי? אני נותן לך לאכול ולישון פה". לא 

עניתי לו. פתאום, ללא כל אזהרה, הרים את הקערה המלאה במים והטיח 
אותה בי. באופן אינסטינקטיבי, קפצתי הצידה והצלחתי לחמוק מהפגיעה. 

הקערה פגעה בקיר. ניצלתי בנס. יצאתי מהמטבח. מאז הוא לא ניסה לפגוע 
בי פיסית אבל אני עמדתי על המשמר. לימים, כאשר סיפרתי את האנקדוטה 

הזאת לקוקה היא סרבה להקשיב. סיפור העגלה, הסוס והעגלון של אביה 
 עניין אותה יותר. איך ייתכן שלא ידעה בכלל על קיומם? הרי היא ואמה ידעו
והכירו כל פרט בחיינו בברלאד. איזידור לא הסתיר מעיניהן דבר. על העגלה 

הוא בחר לא לספר שמא יחשדו בו שהתעשר. 

המשך מהעמוד הקודם: כשהגעתי 
לניו יורק במסגרת עבודתי, פגשתי 
את סילביה, האחיינית של איזידור 

ושיתפתי אותה בחידה. "קשה לדעת 
במשפחה הזאת. הם התחתנו בינם 

לבין עצמם. הכול כל כך סודי אצלם. 
אבל אני יודעת ששלחו לאבי תמונה 

של איזידור וקלרוצה בשיט על סיפון 
אניה, בירח הדבש שלהם". 

שנים ניסיתי להשיג מהם את התמונה. 
ללא הצלחה. הם טענו שאיבדו אותה.

בן 10 בברלאד

אימא וקלרה הסכימו מראש שברגע 
שאחת מהן תגשים את חלומה, ימכרו 

את החנות ויתחלקו בכסף. אימא 
האמינה שהחלום שלה הוגשם. בעיניה 
הגיע הרגע למכור את החנות. ניסיונות 

 המכירה נמשכו זמן רב, ובסופו 
של דבר קלרה הצליחה ונתנה לאימא 

את מחצית הסכום. אימא העבירה 
אותו לאיזידור. 

חלומה של קלרה התגשם ב 48. 
היא הצליחה למצוא קבוצת יהודים 

שתכננו להגיע לאחד ממחנות 
הפליטים בזלצבורג וחברה אליהם. 
לפני שעזבה את יאש שלחה מכתב 

לאימא. 
 "זהו, אני נוסעת". 

כעבור מספר חודשים הגיע המכתב 
השני. 

"הגעתי". 
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עברה שנה מאז שהצטרפתי לאימא ואיזידור בברלאד. ההתעללות של 

איזידור המשיכה. לא היה גבול להשפלה שהעביר אותי.
"אתה צריך לחסוך כסף. אני אלמד אותך איך חוסכים", הציע לי. הוא קנה 
בשוק פרה קטנה עשויה גבס ובגבה חריץ. מעין קופסת חיסכון. "כל ערב 
נכניס לקופה את המטבעות שיצטברו לי בכיסים במשך היום וכשתתמלא 

נשבור אותה. כך יהיו לך דמי כיס". שמחתי מאד ותכננתי מה אקנה לעצמי 
בכסף הזה. כעבור חודשיים בטן הפרה התמלאה. איזידור שבר אותה. הוא 

חפן את כל המטבעות שהתגלגלו החוצה והכניס אותן לכיס מעילו. נשארתי 
פעור פה. מה עם דמי הכיס שהבטיח לי? 

הסיפור חזר על עצמו. השליתי את עצמי שאולי הפעם הסוף יהיה שונה. 
הוא שבר את הקופה לנגד עיניי ובהנאה גלויה גרף את המטבעות לכיסו. 

שוב התאכזבתי אבל סוף סוף הבנתי שהוא פשוט נהנה להשפיל אותי.

תפוחים אסורים. כפי שתיארתי, על מנת להיכנס לשני החדרים שלנו עברנו 
דרך הול קטן. בקצהו היו שתי דלתות שהגיעו עד התקרה. אף פעם לא 

העזתי לפתוח אותן. ידעתי שהן מחוץ לתחום שלי. יום אחד אימא פערה 
אותן בפני והצביעה על תפוחי עץ, הגדולים ביותר שראיתי עד אז, מונחים 

על מדף עליון. "שלא תנסה לגעת בהם". היא חזרה על המשפט מספר 
פעמים לוודא שהבנתי את חומרת האזהרה. לא עמדתי בפיתוי. מדי פעם 

פתחתי ובהיתי. חלפה בי מחשבה שכל מה שאני צריך זה כיסא. לטפס 
ולגעת. נשארתי עם המחשבה. רק מחשבה. כמובן לא העזתי. 

אימא ואיזידור אכלו את ארוחת הערב שלהם בלעדיי. באחד הערבים לאחר 
שסיימו את ארוחתם, אימא נכנסה לחדרי והגישה לי רבע תפוח. מהתפוחים 

האסורים. טרפתי אותו בתיאבון אך ידעתי לעשות את החשבון לבד. לא 
קיבלתי שליש מהתפוח. רק רבע. 

הפינוק חזר על עצמו במשך כמה ערבים. אימא נכנסה עם רבע תפוח עבורי. 
עד שערב אחד איזידור נכנס בכבודו ובעצמו והגיש לי אותו ללא מילים. שעה 

קלה לאחר מכן אימא הגיעה לוודא שאכן קיבלתי את המנה היומית שלי. 
"לא"! שיקרתי בלי היסוס ובלי נקיפות מצפון. חשבתי שהיא תביא לי עוד 

רבע תפוח. במקום זה התלקח ביניהם ויכוח קולני. תפסו אותי בשקר. פחדתי 
שעוד רגע שניהם ייכנסו לחדרי ויראו לי מה ייעשה לילד לא מחונך שמעז 

לשקר. איזידור צעק במלוא גרונו ואימא ענתה לו. זו הייתה הפעם הראשונה 

ששמעתי אותה מעיזה לצאת נגדו, לטובתי. ככל שהוויכוח נמשך אני הלכתי 
והצטמקתי. להפתעתי הם לא נכנסו לחדרי. אבל לא קיבלתי יותר תפוחים. 

המתחים נתנו בי אותותיהם. אימא ספרה לי שבבוקר הסדין שלי רטוב. 
למרות תחנוניי, היא בחרה לשתף את איזידור בבעיה. כמובן שפחדתי 

מהתגובה שלו.

"צריך להעיר אותו בלילה לעשות פיפי", הורה על אימא. כבר באותו לילה 
איזידור העיר אותי בטלטלה ופקד עלי להטיל את מימי לתוך סיר לילה. 
הטקס חזר על עצמו כל לילה. לאחר מכן פעמיים בלילה, וכשהתוצאות 

בוששו להגיע המינון עלה לשלוש יקיצות יזומות בלילה. לא פלא שהגעתי 
לבית הספר סהרורי. לא יכולתי להתרכז ולהבין את המורים, הדרדרתי 

בלימודים ונזקקתי לעזרה. אימא מצאה נער מכיתה גבוהה יותר שיסייע לי. 
אבל המשכתי לדרוך במקום. 

"שום דבר לא ייצא ממך", איזידור נהג לצעוק עלי במבט שטוף כעס ושנאה. 
התחלתי לסבול מכאבי ראש נוראיים. אימא הפנתה אותי לברור במרפאה. 

"אתה בוודאי לומד הרבה שעות", הסיק הרופא. התביישתי להודות שנהפוך 
הוא. הנהנתי לחיוב. קיבלתי כדורי הרגעה ונשלחתי הביתה. 

למרות הישגיי הדלים, בית הספר היה המקלט היחידי שלי מהגיהינום של 
איזידור. בבית הספר התיידדתי עם ילד בגילי בשם וילי. הייתה לנו אהבה 

משותפת לקריאה. הוא הזמין אותי אליו הביתה לחדר עמוס ספרים. "תבחר 
כל ספר שתרצה. כשתסיים תחזיר ותבחר ספר אחר". במשך חודשים 

מצאתי נחמה בספרים עד שבישר לי כי הוא ואימו עוזבים את העיר. שוב 
הרגשתי ריקנות גדולה. 

השיעור האהוב עלי היה ציור. אחת המשימות הייתה להציג בכיתה ציור 
שציירתי בבית. בחרתי לצייר דמות של ילד נשען על גדר. הילד נראה עצוב. 
הציור משך את תשומת ליבה של המורה והיא התחילה לשאול אותי הרבה 

שאלות. לא רציתי לענות. חמקתי מרובן אבל היא לא הרפתה. היה ברור 
לי אז, כפי שברור לי היום, שהיא ראתה אותי בדמות המצוירת. הייתי ילד 
עצוב. גרתי בעיר זרה רחוק מהמשפחה שאהבה אותי ונאלצתי להתמודד 

לבד מול מצב לא נורמלי. המורה זיהתה את כישרון הציור שלי ובקשה את 
כל מחברת הציורים שלי. אולי חשבה שיום אחד אהיה צייר מצליח? אילו 

היה מי שישקיע בי מעט תשומת לב ייתכן שהייתי היום צייר. 

את כל חופשות הקיץ ביליתי בחצר הגדולה במתחם הגדול ביאש בחיק 
משפחת פולבר האהובה, בלי אימא, הרחק מהצעקות של איזידור והמתחים 

באחת השהיות שלי בלונדון הלכתי 
 .Oliver לתיאטרון לצפות בהצגה
אוליבר היתום מבקש מנת דייסה 
נוספת מאיש גדול ומאיים המנהל 

את בית היתומים. More, )עוד( 
ביקש והושיט את הקערה שבידו. 

המנהל המאיים החזיר לו בצעקה: 
 ???!Mooooooore

נזכרתי בתפוחים האסורים.
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בבית. חיכיתי להן בכיליון עיניים. מהרגע שהגעתי הייתי עטוף באהבה 
ובתשומת לב. כזכור, סבא וסבתא כבר עזבו לטרינידד וחסרו לי מאד. מדי 

פעם הייתי מסתכל על דירתם בערגה. בחופשתי הראשונה עוד הספקתי 
לפגוש את כל חבריי בחצר הגדולה. בחופשה הבאה הם כבר לא היו שם. 

רוב המשפחות היהודיות עלו לישראל. 

על פי רוב התארחתי בדירתה של אווה, אחותו הגדולה של אבא. בהתחלה 
ישנתי במיטתו של לואיס והוא עבר לישון עם הוריו. הסידור לא צלח 

והתבקשתי לעבור ללון בחדר הקבלה של מרפאת השיניים של ליאון. זה 
כבר היה פחות מפנק. בשבע בבוקר נאלצתי לפנות את החדר לפני שיגיע  

המטופל הראשון. אך זה לא פגם בהנאתי מהחופשה. 

בסמוך לדירתה של אווה פגשתי חבר למשחקי שחמט. למרות שהיה צעיר 
ממני תמיד ניצח אותי. כשלא שיחקנו פקדתי את הספרייה הלאומית על שם 

אמינסקו, משורר רומני ידוע. קראתי ספרים קלאסיים של סופרים רומנים 
לצד סופרים ידועים נוספים כמו אמיל זולא, ויקטור הוגו, ג'ק לונדון, שרלוק 

הולמס ועוד. שם גם קראתי לראשונה על זוועות הנאצים. עד אז אף אחד 
מבני משפחתי ביאש לא דיבר איתי על הפוגרום. שעות ארוכות רכנתי על 

השולחן בפרוזדור וקראתי בלהט. אווה דאגה שחס וחלילה אקבל גיבנת.
בור ללא תחתית. לקראת תחילת שנת הלימודים נפרדתי מכולם וחזרתי 

לברלאד. בני משפחתי אף פעם לא שאלו אותי איך אני מסתדר עם איזידור, 
אבל תמיד נתנו לי דמי כיס. בכסף הזה תכננתי לרכוש לעצמי דברים שלא 

יכולתי לקבל בבית והתייעצתי עם אימא איפה לקנות. אימא הפנתה את 
השאלה לאיזידור. הוא לקח את הכסף והבטיח לקנות לי. ידענו שהכסף הזה 

ישלח לקוקה. לא האמנתי שאימא וויתרה כל כך בקלות.

כפי שסיפרתי, אחרי הפוגרום אימא התכתבה עם הרשויות ביאשי. התברר 
לנו שאנחנו זכאים לקצבה חודשית מהביטוח הלאומי. ביום הראשון בכל 

חודש חיכה לה בסניף הדואר סכום כסף שיועד לשנינו. כשעברנו לברלאד 
היא דאגה להעביר לשם גם את תיק הביטוח הלאומי שלה. כאן לא היה צורך 

ללכת לדואר. בתחילת החודש הגיע הביתה פקיד עם תיק מסמכים ומסר 
את הקצבה לידיה של אימא. איזידור המתין עד שהפקיד עזב ודרש מאימא 

למסור לו את הכסף על מנת להשקיע אותו בחנות הירקות שלו. כרגיל, 
הבטיח להחזיר עד שפרצו ביניהם מריבות קשות, בפעם המי יודע כמה. 

"אני יודעת שאתה תומך כספית בקוקה וקלרוצה", הטיחה בו, "כל הכסף 
שאני נותנת לך מגיע אליהן ולא לחנות". בהתחלה הכחיש נמרצות ולבסוף 

הודה בפה רפוי: " פעעעעעם שלחתי לה משהו". כעבור שנים, לאחר לכתם 

של אמא ואיזידור לעולמם, באחת משיחות הטלפון הרבות שניהלתי עם 
קוקה, סיפרתי לה שאביה הרבה לדבר עליה. נמנעתי מלשאול אותה ישירות 

בעניין הכספים שקיבלה ממנו. באופן מפתיע, קוקה ענתה לשאלה שלא 
נשאלה אבל נקרה לי בראש ללא הפסקה. "אבא שלי לא נתן לי אף פעם 

שום דבר", אמרה ומיד הוסיפה במילותיו המדויקות של אביה: "פעעעעעם 
נתן לי משהו". הבנתי שהם היו מתואמים עד רמת המילה האחרונה. 

אימא לא הייתה מרוצה מתשובתו. הטריד אותה לאן באמת הולך כל כספה. 
איזידור היה כמו בור ללא תחתית. בצר לה, פנתה שוב לברר את העניין מול 

אתי השדכנית, האדם היחידי בברלאד שאימא בתמימותה חשבה שהיא 
יכולה לסמוך עליה. אתי שלפה את הקלף שהסתירה מאימא עד כה. "איזידור 

קלפן. הוא מפסיד את כל כספו בשולחן המשחקים. זאת החולשה היחידה 
שלו". אימא החליטה לבדוק בעצמה במאורות הקלפנים. כולם העידו שהוא 
אכן מגיע אבל הוא מתנהג כמו קיביצר )צופה מהצד(. "הוא כל כך קמצן", 
אמרו, "הוא לא מרשה לעצמו להפסיד אפילו לאו אחד" )המטבע הרומני(. 

לימים קוקה ספרה לי על מעלליו של איזידור שהפסיד את כל כספו ונאלץ 
למכור את רהיטי ביתם על מנת לכסות את הפסדיו הרבים. לדבריה, 

זו הייתה העילה לפרידת הוריה. אבל קלרוצה לעולם לא שחררה אותו 
ממחויבותו. באופן רשמי הם נשארו נשואים והיא ישבה על צווארו כל חייו. 

הגרסה של איזידור הייתה כמובן שונה. "קלרוצה הייתה אישה מפונקת 
ובזבזנית שישבה בבית בחוסר מעש ובזבזה את כל כספי". כך או כך אימא 

ואני שילמנו את המחיר. 

איזידור לא הסתפק בכספי הקצבה של אימא. הוא לטש עיניים גם לכספים 
שקיבלתי מדי פעם מדוד בוריה, לבקשתה של אווה. הייתי בן 11 ושמחתי 

בדמי הכיס שהוא שלח לי. כאשר הכסף הגיע לאווה היא כתבה לאימא 
וחיכתה להנחיות מה לעשות איתו. אימא בקשה ממנה לשמור את הכסף 

ולתפור לי חליפה כאשר אגיע ליאש. בחופשתי הבאה זכיתי בחליפה חדשה. 
התהדרתי בה והסתובבתי בשכונה בראש מורם. 

איזידור ידע שבוריה שולח לי כסף. בפעם הבאה כשאימא קיבלה מכתב 
מאווה הוא הורה לה: "סעי לקחת את הכסף". רציתי להצטרף אליה לנסיעה 

אבל איזידור מנע ממני. נשארתי לבד עם האיש ששנאתו אלי לא ידעה 
גבולות. פחדתי. להפתעתי הגדולה, לראשונה בחיינו המשותפים הוא התנהג 

אלי בחביבות. הכין לי סלט ירקות וקנה בשוק נקניק טעים. 
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ביום שובה של אימא מיאש, איזידור חיכה לה בחצר. עוד לפני שנכנסה 
הביתה, התישבה על הספסל, פתחה בפניו את התיק ומסרה לו חבילת 
שטרות בני עשרים דולרים כל אחד. "אני אשמור ואפרוט לכסף מקומי 

כאשר יצטרך", הבטיח. זה לא קרה. ביקשתי מאימא שתקנה לי אקורדיאון. 
חבר מהכיתה הפך למסמר המסיבות בזכות האקורדיאון שלו. איזידור הטיל 

וטו. לא הרפיתי והמשכתי לנדנד. "אם אתה כל כך רוצה, תבקש מהדוד 
שלך בטרינידד", הציעו לי ושניהם הכתיבו לי את נוסח המכתב. לא קיבלתי 

תשובה על מכתבי. אינני בטוח שהם שלחו אותו בכלל. "בכל מקרה צריך גם 
כסף למורה. אין לנו כסף לזה", אימא חתמה את העניין. חלום האקורדיון 

המשיך לרדוף אחרי שנים רבות. הייתי משוכנע שהיה פותח בפניי הזדמנויות 
חברתיות במסיבות במושב, בקיבוץ, בצבא ובחיים בכלל. 

המתיחויות נתנו את אותותיהם בבריאותה של אימא. היא סבלה מגרד 
מציק בכל הגוף. אף רופא לא הצליח לפתור את הבעיה. היא ניסתה כל 

טיפול אפשרי. במשך תקופה ארוכה שאבו לה דם מהיד והזריקו אותו חזרה 
במעלה הרגל. זו הייתה רפואה מקובלת ברומניה. בסופו של דבר למדה 

לחיות עם המטרד. 

בכיתה השביעית נכשלתי במבחני סוף השנה באלגברה. ניתנה לי הזדמנות 
שנייה לגשת למבחן בסתיו לפני תחילת הלימודים. כישלון שני היה עלול 

להשאיר אותי כיתה. התביישתי. ראיתי איך חופשת הקיץ ביאש מתרחקת 
ממני. פחדתי שאאלץ להישאר בבית כל החופשה ולהתכונן לבחינה 

החוזרת. למזלי אימא מצאה מורה פרטי שהבטיח ללמד אותי את כל 
החומר בשבעה שיעורים בלבד. נסעתי ליאש וחזרתי לפני תחילת השנה. 

חששתי מהפגישה הראשונה עם המורה. ומה אם יראה שידיעותיי שואפות 
לאפס ולא יוכל לעמוד בהבטחתו? הוא קיבל אותי במאור פנים, והרגיע את 

חששותיי. בשיעור השני כבר הייתי יותר רגוע וגם הבנתי משהו. בשיעור 
השלישי הרגשתי מעודד. עד השיעור השביעי שלטתי בחומר. ניגשתי למבחן 

בטוח בעצמי. פתרתי בקלות את הבעיה שהציגו על הלוח. עברתי. "רואים 
שפולבר התכונן לבחינה", המורה שיבח אותי בפני הכיתה. התאהבתי 

באלגברה. ההצלחה הגבירה את המוטיבציה שלי ללמוד. השילוב של כימיה 
ואלגברה מצא חן בעיניי. 

לצערי, הכול נקטע. בדיוק בשלב שבו התחלתי למצוא את עצמי אימא 
החליטה להשאיר את רומניה מאחוריה ולעלות לארץ. עד היום אני מצר על 

שלא התאפשר לי לסיים את בית הספר.

התקרבתי לגיל בר מצווה. אימא אף פעם לא חגגה לי יום הולדת ולכן לא 
הייתי מודע לתאריך המדויק. לקראת המועד אימא בקשה את עזרתו של 

איזידור למצוא רב שיכין אותי לעלייה לתורה וילמד אותי להניח תפילין. שוב 
נשלפה התשובה השגורה. אין לנו כסף. לא היינו דתיים, אך אימא גדלה בבית 
מסורתי. זכרתי את בית הכנסת ביאש אליו הלכתי עם פאפיה בימי שישי. גם 

בברלאד אימא הלכה מדי פעם לבית הכנסת. הוא היה גדול ומפואר ושרת 
את הקהילה היהודית הגדולה ששגשגה בעיר לפני המלחמה. קיוויתי ששם 

אחגוג את בר המצווה שלי. איזידור קבע שאלך לבית כנסת אחר. 

הגיע היום הגדול. התרגשתי, התכוננתי וחיכיתי לצאת לדרכי עם אימא. 
 "אני לא אבוא איתך", סיפרה לי ברגע האחרון. "איזידור חושב שאתה 

יכול להסתדר לבד". 

הייתי מאוכזב עד עמקי נשמתי. לא העליתי על דעתי אפשרות שאמי לא 
תלווה אותי ביום חגי. בנוסף, נתקפתי חששות שמא לא אמצא את דרכי 

לבית הכנסת שהיה במרחק חצי שעה הליכה. צעדתי לפי ההנחיות שקיבלתי 
מאימא, עדיין מבולבל ונבוך שאני הולך לעלות לתורה לבד. הגעתי למבנה 
עץ דל ששכן בלב שכונה ענייה עם מבני עץ דומים. לא תואר לו ולא הדר. 
רחוק מכל תמונה שדמיינתי לעצמי. בתוכו לא יותר ממניין יהודים. שאלו 
לשמי, הזמינו אותי לעלות לתורה ושלחו אותי לדרכי. יצאתי שפוף ראש 

ושפוף רוח. כעסתי. לא על אימא אלא על בני משפחתי הרחבה שלא היו 
נוכחים לצידי ביום הזה, ואפילו אגרות ברכה לא טרחו לשלוח לי. את היום 
החשוב והמשמעותי ביותר בחייו של ילד יהודי ציינתי מוקף בקומץ אנשים 
זרים. המשכתי להניח תפילין במשך שלושה חודשים נוספים עד שחדלתי.

1948/19491948/1949
דלתות מסתובבות 2

אימא נהגה לבקר ביאש לעיתים קרובות. בדרך כלל נשארה ללון אצל 
אחותה מינה. כשחזרה מאחד מביקוריה שם סיפרה לי כי ליקה, בנה של 

מינה, שלמד במסגרת "הכשרת הנוער" עלה לארץ. במכתביו סיפר על 
המצב שם והפציר בהוריו להצטרף אליו. אביו נהנה באותה תקופה מרווחה 

כלכלית ולא רצה לעזוב את רומניה.
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רעיון העלייה לארץ קסם לי. ביקשתי מאימא להביא לי את מכתביו של 
ליקה. סיקרן אותי לקרוא על ישראל. האפשרות לעלות באותה מסגרת 
נפתחה גם בפניי, אימא הסכימה והתחילה בברורים המתבקשים. ברגע 

האחרון חזרה בה מהסכמתה. היא לא רצתה שאעלה בלעדיה וחסמה בעדי 
את המוצא היחידי שיכול היה לפתוח בפני חיים חדשים עצמאיים. 

אשתו של אשר, שותפו של איזידור, חיבבה אותי מאוד. מדי פעם, בדרכה 
הביתה, הייתה עוצרת בחצר שלנו ומפטפטת עם אימא. יום אחד הזמינה 

אותי לביתם. הגעתי לבית מידות מפואר שעושרו ניכר בכל פינה. לא יכולתי 
להימנע מההשוואה לשני החדרים הדלים שלנו במבנה עם קירות עבים מאד 
בלי חשמל ובלי מים זורמים. התפלאתי מה מקור הרווחה הזאת. ואיך ייתכן 

שאנו חיים בדלות. הרי שניהם, איזידור ואשר, מצאו את פרנסתם באותה 
חנות ירקות בשוק. 

את התשובה קיבלתי ביום בו נכנסו לחצר שלנו שני אורחים לא קרואים. 
איזידור היה במטבח ולשמע הקולות יצא לבדוק במה מדובר. הנשימה 

נעתקה ממנו. לפתע נראה אפור מפחד. מעולם ובמשך כל חייו לא ראיתי 
אותו מבוהל כמו באותו יום. אלה היו אמיל וסבה, אחייה של קלרוצה. 
איזידור חשש שהם הגיעו בשליחותה על מנת לגבות ממנו כספים. הוא 

הצטרף אליהם ושלושת הגברים עמדו בפינת החצר והחליפו דברים. 
לאחר מכן הוצגו בפני אימא, והיא הזמינה אותם לארוחת צוהריים ביום 
שלמחרת. אימא טרחה וערכה שולחן מפואר כמותו ראיתי רק בסרטים. 

במשך כל הארוחה מצב הרוח היה מרומם. כולם הרבו לצחוק ולספר 
בדיחות. בסופה סבה קם על רגליו ושר לנו שירים בקולו היפה. הוא ידע 

ואהב לשיר. הייתי מוקסם מהאנשים ומהאווירה. אימא הזמינה אותם 
להתארח אצלנו שוב גם ביום למחרת אבל הם דחו את ההזמנה בנימוס. 
מטרת ביקורם הושגה. הם הגיעו בשם האינטרס של אחותם ואחייניתם, 
להזכיר לאיזידור את מחויבותו להן, לפני כל דבר אחר. לשם הופנו רווחי 

החנות. באמצעים שווים אשר הצליח לבנות בית מפואר ואילו אנחנו 
נשארנו עם המשפט: אין לנו כסף.

באותם ימים סבה ואמיל ניהלו בבוקרשט חנות עתיקות לממכר תמונות 
וספרים עתיקים. לאחר שמכרו אותה העתיקו את עסקיהם לפריז, התבססו 
והבטיחו להביא לשם גם את אימם עם קלרוצה וקוקה. בסופו של דבר כל 

משפחתם עלתה לארץ ואמיל פתח בתל אביב מסעדת יוקרה צרפתית בשם 
"קסבה", שהייתה מקום בילוי אהוב בקרב עשירי הארץ ושועי עולם.

היו גם רגעים יפים ומשעשעים. לא הכול היה אפור. אהבתי את חצר הבית. 
היא הייתה מלאת חיים ושמחה. כל יום גיליתי שם דברים חדשים. בני הזוג 

גולדשטיין היו חשוכי ילדים וטיפחו את חיית המחמד שלהם, "צעדעקע" 
)צדיקה(, תרנגולת מטילה בת חמש. הם גידלו אותה מאז הייתה בת שלושה 

חודשים. במשך היום הסתובבה הצדיקה חופשיה בחצר הבית ולעת ערב 
הכניסו אותה לישון במטבח, מאחורי ווילון. בעונת הדגירה שלה, גב' 

גולדשטיין חיפשה ביצים בחצרות השכנים להגדיל את תפוקת הדוגרת. 
לעיתים הצליחה להכניס תחתיה שש עשרה ביצים. תעשייה לשמה. במשך 

כל תקופת הדגירה צעדעקע יצאה מאחורי הווילון רק פעם אחת ביום. 
אכלה במהירות את הגרעינים שפוזרו עבורה בחצר, שתתה מים ומיהרה 

לחזור למלאכתה. כל התהליך היה מלווה ברעש גדול. אחרי עשרים ואחד 
ימים פקעו האפרוחים ותוך שבוע שוחררו לחצר. התהליך חזר על עצמו כל 

שלושה חודשים. גברת גולדשטיין רוותה נחת מהצדיקה שלה.
 

במשך היום אדון גולדשטיין נהג לשבת על ספסל בחצר ולקרוא עיתון. 
בדרך כלל עיתון מלפני חודש. מדי יום יצא לשתות עם חבריו ולפעמים חזר 
הביתה שיכור והתמוטט ליד שער הכניסה לחצר. גב' גולדשטיין רצה לגרור 

את בעלה ולא חסכה ממנו את נחת לשונה: "יכך ואש דינא פארקאטה 
אויזן." ובתרגום "אני מכבסת את המכנסיים המחורבנים שלך." אימא ואני 

התפקענו מצחוק. 

אחרי עלייתנו ארצה, אימא נתקלה 
במקרה בגב' גולדשטיין בפתח-

תקוה. היא סיפרה שבעלה נפטר 
בסמוך לעזיבתנו. היא ניסתה למכור 

את הבית. כאשר החליטה לעלות 
לארץ הרימה ידיים והשאירה הכול 

מאחוריה. באחד ממסעותי ברומניה 
הגעתי לברלאד והלכתי לראות את 
הבית. הייתי סקרן לדעת מי גר בו 

עכשיו, איך נראית החצר, אולי לשבת 
שוב על הספסל ולהביט בעצים. 

לאכזבתי לא מצאתי אותו. לצידו 
היה מבנה דומה ששרד. זכרתי אותו. 

במקום בו עמד הבית נסלל כביש. 
מנהלת משרד האוכלוסין בברלאד 
סיפרה לי שבתים פרטיים שננטשו 
עברו לעיזבון של העיריה. זה היה 

 סופו העצוב של הבית האחרון 
שלנו ברומניה. 
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האוניה טרנסילבניה )מקור: עמותת חיל הים(

1949
שלהי הקיץ

אימא חזרה נרעשת מאחד מביקוריה ביאש. מינה ואדולף החליטו לעלות 
לישראל. הם סיפרו על אונייה שמסיעה יהודים לארץ באופן לגאלי והתחילו 

להכין את המסמכים הנחוצים. אימא נכנסה לפאניקה. אחיותיה התחילו 
להתפזר בעולם. מינה בדרכה לעלות לישראל; קלרה הצליחה להגיע למחנה 
הפליטים בזלצבורג כפי שתכננה, והתחתנה עם מנהל המחנה, סאלק אנהלד. 

הם המשיכו לברוקלין, שם חיו כל חייהם; רשליקה יאנקו וטובה, שהייתה 
תינוקת, עלו כבר ב 48; גם אדלה וסם הצליחו להגיע למחנה הפליטים 

בזלצבורג ומשם הגרו לקנדה. 

פאולינה לא רצתה להישאר לבד ברומניה ללא אחיותיה. בלעדיהן הרגישה 
חשופה ופגיעה עוד יותר מול איזידור שהמשיך לסחוט את כספה. היא 
הייתה נחושה להתנתק ממנו אבל חששה מהרגע בו תצטרך להתעמת 

אתו. תגובותיו אף פעם לא היו צפויות. היא נצלה בהיגיון רב את הרוחות 
המנשבות. "כולם נוסעים לישראל", אמרה לו, "בוא ניסע גם אנחנו". היא 

לא הופתעה כאשר סרב. "אני לא נוסע לשום מקום", ענה, "סעי לאן שאת 
רוצה". זה בדיוק מה שהיא קיוותה לשמוע. היא שמחה על ההזדמנות לעזוב 

אותו ולהתחיל חיים שקטים. 

"אני הולכת להגיש מסמכים עבורי ועבור דוריקה", שם החיבה שלי.
ההכרזה הזאת תפסה אותי בהפתעה גמורה. הייתי תלמיד בכיתה התשיעית, 

אהבתי ללמוד והגעתי להישגים טובים. בשלב זה לא רציתי לעזוב את 
בית הספר. רציתי להמשיך ולסיים את לימודי בתיכון, בית הספר על שם 

"קודריאנו" בברלאד.

אימא פנתה למשרד עורך דין שהתמחה בהכנת מסמכי עלייה. אגב 
ההמתנה התפתחה שיחה עם זוג יהודים בשם שטיינברג, הורים לילד בן 

גילי, שהגיעו לאותה מטרה. התברר שהם גרים במורד הרחוב שלנו. 
"איפה בעלך"? התעניינו. 

"בעלי נהרג בפוגרום ביאש. אני ובני חיים עם גבר יהודי שמסרב להתחתן 
ולעלות לישראל". 

בו במקום התגייסו לעזרתה של אימא. הם ביקשו את כתובת החנות של 
איזידור בשוק, הזמינו אותו לביתם וניסו לשכנע אותו להצטרף לעלייה. 

בינתיים אימא השלימה את הכנת המסמכים ועמדה להגיש אותם 
לאישורים הסופיים. 

עליית יהודי רומניה

לאחר מלחמת העולם השנייה התעוררה יהדות רומניה 
ששרדה את השואה וחיפשה דרכים לברוח מהמדינה. 
רבים הצליחו למצוא את דרכם החוצה באופן לא חוקי 

דרך הונגריה בעזרת מבריחי גבולות. משם המשיכו 
למחנות העולים באוסטריה. ארגון ה joint , שתמך 
בפעילות המחנות, עזר למהגרים להמשיך לישראל, 

לקנדה או לארצות הברית. 
השיח על פלשתינה הלך וגבר. שמענו על המלחמה 
המתחוללת באזור ועל האפשרות שבסיומה יהודים 

יוכלו להגר לשם. שליחי עלייה ערכו מפגשי התעוררות 
שהציתו בי ענין רב וסקרנות גדולה. השתתפתי באחד 

מהם. על הקיר הייתה פרושה מפה גדולה. זאת המדינה 
שלנו, נאמר שם בקול גדול. זו "ארץ ישראל", השם 

החדש שטבע דוד בן גוריון.
אחרי קום המדינה, בעקבות הסכם בין ישראל לרומניה, 

הורשו חלק מיהודי רומניה בעלי תעודות מסע לצאת 
באופן חוקי על סיפון האונייה "טרנסילבניה". 

מאז נבנתה בתחילת שנות ה 30, שמשה האונייה 

להפלגות נופש של כ 300 - 400 נוסעים. ב 1948 
התחילה להסיע יהודים רומנים לישראל במסגרת 

הפלגותיה הרגילות. בהמשך, כאשר העלייה מרומניה 
גדלה, בוצעו הפלגות מיוחדות לעולים. לשם כך הוסיפו 

360 מיטות. וכשזה לא הספיק, הציבו גם מזרנים על 
הסיפונים. היו הפלגות בהן האונייה הובילה כאלפיים 
נוסעים. בדרכה חזרה לרומניה הובילה מטען, בעיקר 
תפוזים. בראשית 1952 עם עצירת העלייה מרומניה 

הופסקו ההפלגות של טרנסילבניה לישראל.



85 84

איזידור הבין שהוא מאבד את מקור ההכנסה העיקרי שלו וביקש מאימא 
להמתין עם הגשת המסמכים. "אני רוצה לשוחח עם עורך הדין", אמר. 
למעשה התחיל לפעול מאחורי הקלעים. הוא התקשר לאשתו החוקית 

קלרוצה לקבל את אישורה לעזוב את רומניה. "כל מה שארוויח בישראל 
אשלח לך ולקוקה למחייתכן", סיכם איתה. קלרוצה הסכימה. 

משוחרר מכבליה של קלרוצה, איזידור הודיע לעורך הדין על החלטתו 
לעלות לישראל וביקש ממנו לצרף אותו לבקשה שלנו. 

"אי אפשר לצרף אותך", הבהיר לו. "שם המשפחה שלך גטלן והם פולבר. 
אתה צריך דרכון נפרד. פאולינה ודורל יקבלו אישורי עלייה ביחד ואתה 

תצטרף אליהם כעבור שישה חודשים. אלא אם כן תתחתנו ואכין לכם אישור 
משותף כמשפחה". עורך הדין לא ידע שאיזידור כבר נשוי לאישה אחרת. 

המצב הלך והסתבך. אימא עכבה את הגשת המסמכים לקבלת אישורי 
העלייה ובלית ברירה חיכתה לאיזידור שהיה במבוי סתום. ואז נחתה 

ההפתעה הבאה. אימא בהריון. הדבר האחרון שציפתה לו. אחרי ההפלה 
האחרונה לפני שלוש שנים, שכמעט עלתה בחייה, הסתכנות נוספת לא 

באה בחשבון. 

איזידור טיפל במצב בדרך היחידה שהוא הכיר. כסף. "אשלם לך כל סכום 
שתבקש ובלבד שתכין לנו דרכון אחד משותף בשם משפחת גטלן", הציע 
לעורך הדין. הדבר חייב עדות שקר באשר לסטטוס האזרחי שלנו ולשינוי 
שמי. כלומר, להעמיד פנים שאימא ואיזידור נשואים כדין ואני הבן שלהם.

סירבתי לשתף פעולה. 

"זה רק לצורך הכנת הדרכון", אימא ועורך הדין ניסו להפיס את דעתי. 
"כשנגיע לארץ תוכל להגיד לפקידי ההגירה בנמל שאתה 'יתום מלחמה' 

ושמך הוא דורל פולבר". ברומניה לא השתמשו במונח ניצול שואה. 
הלחץ עלי היה כבד. בלית ברירה הסכמתי. אבל ליבי ניבא לי שחורות.

עורך הדין היה מודע לאי חוקיות המסמך שאיזידור ביקש. בכדי לא להסתבך 
עם החוק, הוא ציין באופן מפורש בכתב ידו שתעודת המסע תקפה לכיוון 
אחד בלבד.  "עם הדרכון הזה אף פעם לא תוכלו לחזור לרומניה", הבהיר.  
לימים, התעודה הזו תהיה לי לרועץ, נטל על צווארי למשך כל חיי ותוביל 
את המסע הארוך שלי להגדרת זהותי ומעמדי החוקי בישראל וברומניה, 

לטוב ולרע.  

הבקשות לדרכון הופקדו וחיכינו לאישורי היציאה מרומניה.
בינתיים היחסים עם משפחת שטיינברג הלכו והתהדקו וצמחו לידידות 

חמה. שני הזוגות הרבו להתראות ולבלות יחד במסעדות. אימא וגברת 
שטיינברג יצאו יחד לקניות ובסופי שבוע נהגנו להיפגש בחצר הגדולה של 

ביתם סביב שולחן עץ ארוך. "לא משנה מה יקרה", הבטיחו אחד לשני, 
"תמיד נישאר ביחד".

אדון שטיינברג תהה במה יוכל לעסוק בארץ החדשה אליה הוא מתכונן. 
"אני סוחר, זה כל מה שאני יודע לעשות", אמר. 

"תעשה מה שאני אעשה", ענה לו איזידור והתחיל לגלגל את הפרק 
הראשון בחייו. 

הוא סיפר שגדל בחווה חקלאית רחבת ידיים שהייתה בבעלות אביו. אלפי 
הקטרים של מטעי פרי: אגוזים, שזיפים, תפוחי עץ, דובדבנים, אגסים, 

כרמים מהם הפיקו יין, עדרי פרות, כבשים וסוסים. הם העסיקו איכרים מכל 
הסביבה. איזידור אהב לרתום סוס לעגלה ולתור במרחבי החווה לפקח על 
עבודתם. הוא התגעגע לחיים האלה ושאף לחזור אליהם, לו רק ניתן. בעיני 

רוחו ראה הזדמנות לממש את החלום בארץ החדשה אליה נאלץ לעבור 
בכורח הנסיבות אליהן ניקלע. 

לימים פגשתי בניו יורק את שלושת אחיו, אייבי, לואיס ודוד. גם הם 
תיארו את החווה הגדולה של אביהם. למזלם, בגיל שמונה עשרה הצליחו 

להשתחרר ממרותו של אביהם שהיה אדם רגזן, שתלטן ובלתי נסבל. איזידור 
נשאר בחווה. הבנתי שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ.

למשפחת שטיינברג היו בני משפחה בארץ. הם גרו במושב והבטיחו לסדר 
לשטיינברגים מגורים באותו מושב. שטיינברג ביקש מהם לנסות לשריין 

בית נוסף גם עבורנו וסיפר להם על הדרך הפתלתלה בה הצלחנו לקבל את 
האישורים. אולי האמין שכך יפתח את ליבם. אבל הם קיבלו רגליים קרות. 

"הרי מדובר במסמכים מזויפים", אמרו. "לא נוכל לקחת על עצמנו אחריות 
כזו. הילד עלול לספר לאנשי ההגירה שיעלו לאונייה מי הוא באמת". 

קיבלנו את תעודת המסע המשותפת. לא כולם הורשו לצאת מרומניה באותם 
ימים. אישורי יציאה ניתנו במשורה ולרוב רק לסוחרים, חסרי מקצוע ועקרות 

בית. אקדמאים, רופאים, מהנדסים ובעלי מקצועות נדרשים סורבו. איזידור 
היה מנהל חשבונות והחזיק בתעודה שאפשרה לו לעבוד בכל בנק. לכן, תחת 
הסעיף 'מקצוע' במסמכי הבקשה הוא בחר לציין Functionar, פקיד. מקצוע 

לא מחייב. ועדיין עורך הדין המליץ לו לנסוע לבוקרשט חודש לפני תאריך 
ההפלגה המיועדת על מנת לוודא שהוא לא נכלל ברשימת מסורבי היציאה. 
אחרת, עלולים לעכב אותו ואותנו ביציאה מהנמל. יכולנו להימנע מהטרטור 

הזה ולנסוע ישירות לעיר הנמל, לו רק ציין במסמכים שהוא סוחר. הרי באותן 
שנים התפרנס מחנות ירקות שהייתה לו בשוק המרכזי בברלאד. 
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אימא ואיזידור מכרו כל מה שניתן. שאר החפצים נארזו בארגז עץ גדול. 
למרות שחל איסור גמור על הוצאת דברים בעלי ערך, אימא פיזרה בארגז 
את התכשיטים שלה והרבה מאוד תמונות של בני משפחתה. כל אדם היה 

רשאי להוציא מרומניה רק שבעים קילוגרמים. לא היה לנו הרבה רכוש 
והארגז שלנו שקל רק מאה ותשעים ברוטו. עלינו לרכבת לבוקרשט, שם 

היינו אמורים להישאר כחודש ימים עד שאיזידור ישלים את אישור היציאה 
שלו. מחשש שאנו עלולים להישאר בלא כלום, במקרה שיסורב, גם הארגז 
הועמס על אותה רכבת. בבוקרשט הוא אופסן בבית המכס אובור, על שם 

הרחוב בו שכן.

1950
 

אוקטובר. בוקרשט
בחופשתי האחרונה ביאש אווה אספה מכל בני משפחת פולבר סכום כסף 

לא מבוטל כמתנת פרידה עבורי. בכסף הזה רציתי לקנות חליפת ספורט 
ונעלי ספורט אופנתיות, כפי שהתלבשו בני נוער בגילי. בדפוס שחזר על 

עצמו, אימא סיפרה לאיזידור על הכסף והתיעצה אתו איפה כדאי לקנות. 
"עדיף לקנות בבוקרשט", פסק ולקח את הכסף.

רק דבר אחד העסיק אותי על הרכבת בדרכנו לבוקרשט. איפה אקנה את 
החליפה והנעליים. הגענו לבוקרשט הישר למקום הלינה הזמני שאיזידור 
שכר לתקופת השהייה: בית כפרי טיפוסי בפרברי העיר, מוקף גדר ושער 

מעץ. הבית היה בבעלותן של שתי נשים יהודיות שהתגוררו בו והיו אמורות 
לספק לנו גם את ארוחותינו. איזידור לא הצטרף אלינו לארוחות. בדרך כלל 

יצא מהבית מוקדם בבוקר וחזר בשעות הערב המאוחרות. הנחנו שהוא 
מתרוצץ לשם קבלת האישורים. במשך רוב שעות היום אימא ואני נשארנו 

לבד. הארוחות שסופקו לנו הסתכמו בפרוסת לחם שחור מרוחות בריבה 
לארוחת הבוקר ושתי פרוסות עם נקניק וכוס תה לארוחת הצוהריים. הפנינו 

את תשומת ליבו של איזידור וביקשנו שידבר עם בעלות הבית לשפר את 
התפריט. אינני יודע אם בכלל טרח. הארוחות לא השתנו. 

הימים התארכו באפס מעשה ובציפייה לאוכל. לכאורה היינו בכרך הגדול 
של רומניה אך בפועל מנותקים מהעיר וחסרי כל מידע. מדי פעם יצאתי 

לבחון את הסביבה. לא ראיתי נפש חיה. הרחוב היה שומם. חששתי 
להתרחק מהבית שמא לא אמצא את דרכי חזרה. הסתובבתי בתחושת רעב 

מתמשך ובציפייה ליום שאיזידור יקנה לי סוף סוף את החליפה והנעליים. 

ככל שדאגותיי היו נתונות לאוכל, לחליפה ולנעליים, החששות של אימא 
עסקו רק בדבר אחד. מה יקרה איתנו אם לא יאשרו את יציאתו של איזידור. 

נישאר עם ארגז גדול מלא בחפצים וחסרי בית לתינוק הצפוי. 
עברו שבועיים וכלום לא קרה. תהיתי מתי אזכה לנעליים ולחליפה. 

שאלותיה של אימא נענו בקצרה: "הרי הסברתי לך כבר. בכסף הזה קניתי 
בקבוק צויקה ונקניק יבש. נאמר לי שאי אפשר להשיג אותם בארץ. נמכור 
אותם ביוקר ונרוויח הרבה יותר". חשבתי לעצמי: הכסף שוב עובר מהכיס 

של משפחת פולבר לכיסיו של איזידור. 

"הגיע הזמן שתפגוש את בתי, קוקה". ההכרזה הכי לא צפויה שיכולתי 
לדמיין. ידעתי שהיא ואמה קלרוצה מתגוררות בבוקרשט. איזידור נתן לי 

את כתובתן והסביר לי איך להגיע באוטובוס. נסעתי בהתאם להנחיות שלו 
והגעתי למקום הנכון: דירת קרקע, דלת עץ עם חלונות זכוכית. פגשתי אישה 

בגילה של אמי פחות או יותר. באמצע הסלון עמד שולחן גדול ומסביבו 
כיסאות. קלרוצה נשענה על אחד מהם ולידה קוקה, בחורה כבת עשרים. 
לא הוזמנתי לשבת. עמדתי בדלת והצגתי את עצמי. קיוויתי שיכבדו אותי 

בעוגה. התגעגעתי לפרוסת עוגה ביתית מנחמת שתשכיח את רעבוני. 
"אז אתה דוריקה"? 

קלרוצה הביטה בי בעיניים בוחנות מלמעלה למטה והמטירה עלבונות 
ומילים בקצב מסחרר: "איך אתה נראה, איך אתה זז, איך אתה מדבר...". 
נשארתי נטוע במקומי, פעור פה, חסר מילים, משפיל מבט. קוקה עמדה 
מן הצד, חייכה בשקט ולא הוציאה הגה מפיה. קומתי הלכה והשתופפה 

עם כל מילה שניחתה עלי. אחרי דקות ארוכות מאד הרגשתי שאינני יכול 
לשאת את האירוע הזה יותר. חיכיתי לרגע שאוכל לברוח משם. איכשהו 

התעשתי ויצאתי.

לא לקבלת הפנים הזאת ציפיתי. הייתי בן ארבע עשרה וחצי. נער אהוב ורצוי 
הן במשפחתו הרחבה של אבי שעטפה אותי בדאגה והן אצל אחיותיה של 

אמי. לא ידעתי להסביר את הלעג והזלזול שחוויתי זה עתה. 

פגוע, מבולבל, מאוכזב ורעב עוד יותר חזרתי לאימא שחיכתה לי. בערב 
איזידור התעניין בפרטי המפגש. "האם הזמינו אותך לשבת? הגישו לך כיבוד? 

הציעו לך לשתות?" עניתי בשלילה על כל שאלותיו. "אפילו לא כוס מים?"
"לא"! 

הוא השתתק ולא שאל יותר. זו הייתה הפעם הראשונה ואולי היחידה 
שראיתי את איזידור חסר מענה.
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כעבור שנים שוחחתי עם קוקה על המפגש הראשון הזה בינינו. היא, 
שטוענת שהתברכה בזיכרון טוב, לא זכרה ממנו אף לא פרט אחד. "ובכלל", 

ענתה לי בפעם אחרת על טענותיי שלא כבדו אותי באותה פגישה, "גם לנו 
לא היה, את הכול מכרו בתלושים". 

קלרוצה דווקא כן זכרה את הפעם ההיא. "עכשיו אתה נראה טוב", אמרה 
לי כאשר נפגשנו בתל אביב, שנים אחרי. "אז, בבוקרשט לא נראית ככה". 

אמרה ולא פרשה. 

למרות הכול אינני מתחרט על אותה פגישה אומללה. היא פקחה את עיניי. 
הבנתי שכל אותו חודש בבוקרשט איזידור בילה בחיק משפחתו. לשם זרם 
כספנו. גם כספי החליפה שלי. אימא, בהריון מתקדם, רעבה וחסרת אונים 

לא הייתה בראש מעייניו. 

תעודת המסע המשותפת
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תרגום גב התעודה

גב תעודת המסע

חותמת מדינת ישראל - משרד העלייה
מספר הנפשות 3

לנסיעה אחת
בוקרשט 29 אוקטובר

האשרה ניתנה על פי המלצת המשרד 
הארץ ישראלי

הרפובליקה העממית הרומנית, 
נמל יציאה קונסטנצה

ציון מספר תעודת הזהות שניתנה 
לראש המשפחה

חתימה של ביקורת הגבולות

ההנהלה הכללית של המיליציות
שרות הדרכונים ויזה מס' 26/104 

1 ביוני 1950
בתוקף עד 16יולי 1950 

עבור גטלן שטרול עם אישה וילד
נוסע לישראל מנקודת הגבול 

קונסטנצה ללא זכות חזרה 
מנהל שרות הדרכונים

הויזה בתוקף עד אוקטובר 1950
מנהל שרות

המכס בוקרשט, אובור.
199 ק"ג נטו. חיוב במס וחותמת
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9 בנובמבר
הרכבת מבוקרשט נכנסה לתחנה בנמל קונסטנצה. הדבר הראשון שהכה 
אותי בפליאה היה אולם הנוסעים הענק. מאות אנשים נרגשים ומתוחים, 
מאמצים קרוב לגופם תיק יד או מזוודה, חיכו לאות. איזידור הלך לבדוק 

שהארגז שלנו הגיע בשלום. שתי חבילות סיגריות אמריקאיות ובקבוק צויקה 
לאנשי המכס הבטיחו שהוא לא ייפתח לבדיקה. 

שעת ההפלגה התקרבה. כשלוש מאות אנשים נחפזו לעלות על סיפון 
האונייה "טרנסילבניה". ביניהם משפחת שטיינברג ומינה אחותה הגדולה 

של אימא ובעלה אדולף. בנם ליקה כבר עלה לארץ לפניהם והתגייס לצבא. 
מיהרנו לקומה התחתונה על מנת להתארגן ולתפוס מיטה. הטמנתי את 

התיק שלי עם חפציי האישיים מתחת למיטה שבחרתי. לקראת השעה ארבע 
עלינו לקדמת הסיפון לצפות ביציאת האונייה. בניגוד לכולם בחרתי ללכת 
לירכתיים. עמדתי שם לבדי וצפיתי בקו החוף של רומניה הולך ומתרחק. 

המראה היה מרהיב. הרגשות סוערים. ידעתי מה השארתי שם. לא ידעתי 
לקראת מה אני הולך. ציפיתי לטוב.

התחלת ההפלגה הייתה נעימה. ארוחת הערב חיכתה לנו על שולחן עץ 
ארוך ומסביבו ספסלי עץ. אחרי שנת לילה טובה וארוחת בוקר סביב אותו 

שולחן, עליתי לסיפון העליון לצפות במרחבי הים והגלים. תוך זמן קצר 
התמונה התחלפה במצוקה. התחלתי להרגיש רע. לא ידעתי שום דבר על 

מחלת ים. בחילות קשות הריצו אותי לחפש מקום לרוקן את תכולת הבטן. 
לא הייתי היחיד. בכל מקום היו סימנים לאלו שהקדימו אותי. בלית ברירה 
הקאתי בפינה והלכתי להתאושש במיטה. היחידי מבין הנוסעים שהרגיש 

טוב היה איזידור. הוא רץ לעזור לאימא. הפסקתי לעלות לסיפון ודילגתי על 
הארוחות הבאות. יום וחצי מאז תחילת ההפלגה התחלתי להרגיש איך מזג 
האוויר הקריר של נובמבר אירופאי מתחיל להתחמם. נכנסנו לים התיכון. 

הבנתי שאנו מתקרבים לחופי ישראל. 

12 בנובמבר
אחרי שלושה ימי הפלגה הגענו לנמל חיפה. 

ההתרגשות של הנוסעים הייתה בעיצומה. רחש ההתארגנות נשמע מכל 
עבר. אנשים נעו לכיוון קידמת האונייה. שם אמורים היו לעלות פקידי 

ההגירה לרישום העולים. התור במקום הלך והתארך. 

מרחוק ראיתי את אימא מסתודדת עם ריבה שטיינברג, חברתה הטובה 
מברלאד. במהלך הנסיעה ראיתי אותן משוחחות ארוכות. בדיעבד הבנתי 

שאימא שיתפה אותה בתוכנית ההברחה שלי. המשימה הייתה למנוע ממני 

להיפגש עם פקידי ההגירה. הם חששו שאגלה את שמי האמיתי ותרמית 
הדרכון המשותף תיחשף. 

הלכתי עם זרם האנשים. פתאום אימא הופיעה משום מקום, עצרה מבעדי 
להתקדם והובילה אותי לחדר צדדי על הסיפון. "תישאר כאן עד שאגיד לך 
לצאת", פקדה עלי. ישבתי מבודד, מתוח ומלא חששות. היא יצאה וחזרה 
מספר פעמים לבדוק שאני עדיין שם. ידעתי שהיא מסתירה ממני משהו. 

"רק איזידור צריך להופיע בפני הפקידים כראש המשפחה ולהצהיר על בני 
משפחתו", הסבירה לי. 

איזידור לא ראש המשפחה שלי, התקוממתי בליבי. אני חייב לצאת ולהגיד 
להם מה שמי האמיתי. אני לא דורל גטלן. אני דורל פולבר בנו של ארון 

פולבר שנרצח בפרעות ביאש. 

בסוף אימא חזרה ואישרה לי לצאת. הייתי אחרון הנוסעים שירד מהאונייה. 
נכנסתי למסדרון צר ורוססתי ב DDT. באולם הכניסה כיבדו אותנו בכריך 

ובכוס תה חרובים שערב לי מאד.
 

כזכור, לפי התוכנית המקורית שנרקמה בברלאד היינו אמורים לחבור 
לשטיינברגים ולנסוע יחד איתם למושב בו מתגוררים קרובי משפחתם. 

כשהגעתי עם אימא לאולם הכניסה הם כבר עמדו עם קרוביהם ודיווחו להם 
בשמחה שהצליחו להעביר אותי בדרכון המשותף ללא כל בעיה. ההתלהבות 

צוננה במהירות.
"גם במושב תצטרכו לעבור ביקורת דומה לזו שנערכת במחנה הקליטה. 

הילד ידבר. איננו יכולים לקחת על עצמנו אחריות כזאת".
השטיינברגים הבינו שמוטב להם להמשיך בלעדינו לבית שמחכה להם 

במושב סתריה. 
"אנחנו ממשיכים מכאן למושב", אמרו. רגע לפני הפרידה ריבה שטיינברג 

הספיקה לחזור ולהשאיר בידיה של אימא פתק עם כתובתם החדשה.
"סיכמנו שאף פעם לא ניפרד...", שמעתי את אימא ממלמלת לעצמה. אימא 

שמרה את הפתק. לימים אפגוש שוב את הזוג שטיינברג.
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דלתות נסגרות 3
מתוך המון האדם באולם היציאה התקרב אלינו גבר, מנופף בידיו, כולו 

שמחה וחיוכים. לא ציפינו לקבלת פנים של מישהו. מופתעים מצאנו את 
עצמנו מול יאנקו. "גם רשליקה רצתה להצטרף אבל אין מי שישמור על 

הבנות". בנדיבות רבה שלף שטר של חמש לירות ונתן אותו לאיזידור. כסף 
לצעדיו הראשונים בארץ. זה היה סכום נכבד ונדיב. כיכר לחם שחור עלתה 

אז שלוש פרוטות. 

איזידור נראה מבולבל ולא החלטי. הוא לא ידע איך ממשיכים מכאן. לאן 
ללכת, את מי צריך לפגוש, מה תהליך הקליטה ובעיקר איך הוא מתנתק 
מאיתנו. הוא קיווה שיאנקו יספק לו את התשובות הנכונות. עמדנו מולו 
וחיכינו למוצא פיו. אני באמצע, אימא מצד אחד ואיזידור מן הצד השני.

שלושתנו רשומים בדרכון משותף, איזידור עדכן את יאנקו. עכשיו אני צריך 
להיפרד מהם. מה עושים? 

יאנקו הישיר מבט לאיזידור וכמעט פקד עליו: בשום פנים ואופן אל תיפרד 
מהם. כאיש בודד לא תקבל שום זכויות. עדיף לך להישאר כבעל משפחה עם 

ילד. תיצמדו לדרכון המשותף. זו לא העצה שאיזידור קיווה לשמוע. במשך 
דקות ארוכות המשיך להתווכח עם יאנקו תוך התעלמות מוחלטת מנוכחותי. 

כאילו לא מדובר בי. לא הבנתי על טובתו של מי יאנקו נלחם: של איזידור? 
של אימא? דבר אחד היה ברור לי: לא טובתי שלי עמדה לנגד עיניו. 

כל אותו זמן אימא עמדה דוממת. היא עשתה את חשבון הנפש שלה. ייתכן 
שעצתו של יאנקו דווקא משחקת לטובתה. זו ההזדמנות שלה להגשים את 

שאיפתה לקבל מעמד של אישה נשואה. 
איזידור השתכנע מנימוקיו של יאנקו. 

המשכנו כמשפחת גטלן. כמו שכתוב. שחור על גבי דרכון. 
נפרדנו מיאנקו וחיכינו לאוטובוס שיסיע אותנו ל"שער העלייה".

הרגשתי שעולמי חרב עלי. עצתו של יאנקו, שייתכן וניתנה בלב שלם וחף 
מכל רע, גזרה את המשך חיי. ברגע זה נמנעה ממני זכותי הבסיסית להיקרא 
בשמי הנכון ולשאת בראש מורם את שם משפחתו של אבי-פולבר, ולהיפרד 

לעד מהאיש הנורא הזה שדרך עלי ועל אימי ברגל גסה מרגע שחיינו 
הצטלבו. לא אגזים אם אומר שהתערבותו שינתה את חיי לא פחות מאותו 

רגע ארור בו עמד אבי מול אקדחו השלוף של השוטר הרומני.

תמה תקופה. הקלפים נטרפו מחדש. 

שטרול/ איזידור/ ישראל. איש אחד 
הרבה שמות. בלידתו נרשם בשם 
שטרול. כשגדל, לא אהב את שמו 

וביקש מכולם שיקראו לו איזידור, 
השם בו הוצג בפני אימא. גם בתו 

קוקה לא שמעה על שמו הראשון. 
בבית העולים ביקש לשנות את שמו 

באופן רשמי לאיזידור. זה לא שם עברי, 
נאמר לו והציעו לו את השם ישראל. כך 

הוא מופיע ברשומות בארץ. 
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בוקרשט
קונסטנצה

יאש

סורוקה

לחיפה

אינה
אוקר

בולגריה

יוון
טורקיה

ור
ח
ש
ה  
ים
יהה

מנ
רו

ברלאד

ואסלוי

פודו-אילואיי

בלץ
פלאשטי

חוש

גאלאצי

1936-1950
 20.3.1936  נולדתי ביאש לארון פולבר 

ופרלה/פאולינה  לבית יאנקוביץ׳

אבא נרצח בפוגרום ביאש  29.6.41

הישרדות, אימא ואני נודדים בין דירות  1941-45

איזדור נכנס לחיי  1945

1946  אני עוזב את יאש עיר הולדתי ומצטרף 
לאימא ואיזידור בעיר ברלאד

10.1950  תחנת ביניים בבוקרשט בדרכנו לישראל 

9.11.50  עיר הנמל קונסטנצה, עולים לאוניה 
טרנסילבניה בדרכנו לארץ

הגענו לנמל חיפה  12.11.50

מפת מזרח אירופה בתחילת המאה העשרים
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מחנה הקליטה שער העלייה

שער העלייה, המוכר גם בשמו שער מנשה, היה 
מחנה הקליטה הגדול ביותר של עולים לישראל 
בעלייה ההמונית שהחלה מיד לאחר קום מדינת 

ישראל. שמו הרשמי היה "בית עולים שער העלייה". 
הוא התפרש על פני שטח של מאתיים דונמים 

במקום בו שהה עד 1949 המחנה הצבאי הבריטי 
"סנט לוקס".

תהליך המיון במחנה אמור היה להסתיים תוך שבעה 
ימים. לאחריהם קיבל העולה חברות בקופת חולים 

ובהסתדרות, ולעיתים אף הפניה לבית עולים חדשים 
או למעברה. למרות זאת, ברוב המקרים שהו 

העולים במחנה עשרה ימים ויותר. 

למעלה משישים אחוזים מהעולים בעלייה ההמונית 
ולאחריה עברו במחנה שער העלייה. בדצמבר 

1953 שהו בו כאלף עולים. בתחילת שנת 1962 
נסגר והעולים האחרונים הועברו לטיפולה של 

עיריית חיפה.

רישום עולים להסתדרות בלשכת המס במעברת שער העלייה )מקור: וויקיפדיה(

19501950
12 בנובמבר

חושך. לילה נטול ירח. נורת חשמל בודדה על עמוד ברזל האירה את דרכנו. 
הגענו לתחנה הראשונה שלנו. מחנה הקליטה "שער עליה" שליד חיפה. 

השומר בשער כיוון את הקבוצה לנקודת הקליטה הראשונה. איסוף מיטה. 
כל אחד מן העולים היה אמור לאסוף מיטה, למצוא מקום באחד האוהלים 

ולחזור לקחת מזרון. עמדנו כמו כולם בתור. היינו עייפים מהיום הארוך 
ומהמתח. רצינו כבר להניח את הראש ולישון. הכול התנהל ברוגע עד 

שהגיע תורנו. 
צעקות רמות הרעידו את המחנה. אורות נדלקו בצריפים ואנשי הסוכנות 

יצאו החוצה בבהלה.
"איך אתה רוצה שאישה בהריון תסחוב מיטת ברזל כבדה"? 

איזידור שאג על השומר ביידיש והטביע את חותמו על המחנה מהרגע 
הראשון שרגליו דרכו שם. 

כמובן שלא היה צורך בכל מהומה. הנציגים הבינו את המצב והפנו אותנו 
למבנה ארוך מימי המנדט ובו שורות שורות של מיטות ברזל עליהם אנשים 

ששנת הלילה שלהם הופרעה. אימא ואיזידור מצאו שתי מיטות פנויות אחת 
ליד השנייה. אני מצאתי מיטה במרחק מה מהם. זרקתי את תיק היד שלי 

מתחת למיטה, עליתי עליה ושקעתי בשינה עמוקה.

אחרי שנת לילה טובה, התעוררתי לסביבה זרה לי. ה"וותיקים" שכבר נמצאו 
שם מספר ימים האירו פנים והסבירו לי איפה נמצא ברז המים וכוונו אותי 
לחדר האוכל. כבר מארוחת הבוקר הראשונה התאהבתי באוכל הישראלי. 
הכול היה טעים. במיוחד אהבתי את תה החרובים שלווה כל ארוחה ואת 

הזיתים הירוקים שלא הכרנו ברומניה.

אחרי ארוחת הבוקר חיפשתי את אימא. היא לא הייתה בצריף בו בילינו 
את הלילה הראשון. חשש התחיל לגאות בי. אחרי חיפושים מצאתי אותה 

באחד האוהלים, יושבת על מיטתה של מינה, אחותה שהגיעה איתנו על 
אותה אונייה.

 
"שלא תתקרב לצריפים שאתה רואה שם", הזהירה אותי והצביעה לעברם. 
היא קיבלה הוראה מפורשת מאיזידור: "שלא יעז אפילו להתקרב אליהם". 
עשרות אנשים הצטופפו בתור לפני דלתות הצריף בסמוך לחדר האוכל. שם 
התבצע תהליך הזיהוי והרישום. במשך כל שבעת ימי שהותנו במחנה אימא 

הזכירה לי יום יום את ההוראה המפורשת. בתוכי התחיל לתסוס רצון עז 
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להתקומם ולעשות מעשה. זו הייתה ההזדמנות שלי להסתנן ולספר לפקידים 
מי אני. גניבת זהותי האמיתית והעמדת הפנים כבנו של שטרול גטלן גדלה 

כחטוטרת על גבי, הלכה ותפחה. אבל הפחד מאיזידור ומהצעקות שלו 
השתלט עלי ודיכא כל מחשבה כזו. לעולם אצטער על הפספוס הזה.

 
המשך דרכם של העולים נקבע בראיונות האישיים שהתקיימו מאחורי 
הדלתות האלה. רובם נשלחו למעברות. לפעמים היו נלקחים בחשבון 

שיקולים נוספים שהתבררו במהלך הראיונות. 
גם איזידור נשאל. שליטתו ביידיש הקלה עליו את התקשורת עם הפקידים.

"מה אתה רוצה לעשות בארץ"?
"לעבד אדמה". 

"נשלח אותך לקיבוץ. הרבה קרקעות משוועות שם לידיים מיומנות".
 הוא לא הכיר את משמעות המילה קיבוץ. הפקידים תיארו לו את 

החיים בקיבוץ.
"ולא אקבל כסף עבור העבודה"? זה כמובן לא בא בחשבון. 

אני רוצה "Farma", ניסה להסביר. והתכוון לחווה של אביו. הגשמת החלום 
אותו תיאר בפרוט לשטיינברג ערב עלייתנו לארץ.

"מושב. מה שאתה מחפש נקרא בעברית מושב. בינתיים תעברו לבית העולים 
'עין שמר'. יש בקרבת מקום בית חולים. בבוא השעה אשתך תלד שם".

 19 בנובמבר. עין שמר
שבעה ימים אחרי שעלינו לארץ הגענו לתחנתנו הבאה. מחנה העולים עין 
שמר. התנאים הבסיסיים בעין שמר היו טובים יותר והדרך החוצה קצרה 
יותר. מוסדות הקליטה אפשרו לשהות במקום לא יותר משנה, במהלכה 

העולים אמורים להמשיך לחפש את המקום המתאים להם. יעברו עוד כאחד 
עשר חודשים עד שאיזידור ימצא את מבוקשו. 

המחנה נבנה במקור עבור חיל האוויר הבריטי ה-RAF. הוא כלל מבנים 
ארוכים עם גגות פח ששימשו למגורים, מבנה מזכירות, מקלחות, חדרי 

שירותים משותפים לכול וחדר אוכל מרכזי כמו בקיבוצים. במרכזו שולחנות 
עץ גדולים וספסלים. התפעלתי משפע האוכל. לא האמנתי שהכול כל כך 

טעים וניתן לנו חופשי ללא תשלום. 

קיבלנו חדר גדול אותו חלקנו עם משפחה נוספת. הצטופפנו בחלק שיועד 
לנו. אנחנו והארגז הגדול. על מנת לשמור על מעט פרטיות, איזידור מתח 

חבל לרוחב החדר ועליהן פרשנו שמיכות. עם הזמן הן הפכו לחממת 
פשפשים. בלית ברירה, על מנת להיפטר מהמטרד, נאלצנו להספיג את 

השמיכות בנפט. 
1949. למעלה: המשרדים שנאסר עלי להיכנס אליהם. 

למטה: הצריף בו ישנתי בלילה הראשון במחנה. צילומים: זולטן קלוגר וויקיפדיה
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בית העולים סיפק את כל צרכינו הבסיסיים. מקום לינה, שלוש ארוחות 
ביום. בגדים היו לנו מרומניה. למעשה לא היינו צריכים כסף למחיה 

השוטפת. אף פעם לא חסר לנו אוכל. בזמן שבארץ המזון חולק בקיצוב 
כנגד תלושים וכולם נאלצו להסתפק בביצה אחת בשבוע, אנחנו קיבלנו שתי 
ביצים ביום. בבוקר ובערב. אפילו יכולנו לבחור איזו ביצה. מטוגנת, קשה או 

טרייה. את הביצים שלא אכלנו בארוחה שמרנו על מדף בחדר. מדי מספר 
ימים הצטבר לנו מאגר ביצים. בביקורה הראשון של רשליקה אצלנו היא 

הופתעה למראה שפע הביצים. בתל אביב אי אפשר היה להשיג ביצה אפילו 
לא בשוק השחור. היא שמחה לקחת אותן הביתה. בין ביקור אחד לשני 

ביקשנו במטבח גם ביצים טריות אותן שמרנו עבור שתי בנותיה הקטנות.

1 בדצמבר
יום ראשון. חמש בערב. ישבתי עם אימא בצריף. "הגיע הזמן", אמרה לי 

ונעה באי שקט. בחוץ נשמע קולו הרם של איזידור שחזר מהעבודה. אימא 
יצאה בבהילות לבשר לו שהצירים התחילו. איזידור רץ למזכירות לבקש 
את האמבולנס שהובטח להעמיד לרשותנו בבוא השעה, וחזר עם מונית 

שהסיעה אותם לבית החולים בחדרה.
 

בשניים בדצמבר בשעה שתיים לפנות בוקר נולדה התינוקת. הייתי קצר רוח 
לראות אותה. חיכיתי שאימא תחזור הביתה. אך עם השחרור מבית החולים 

היא הועברה הישר לבית התינוקות, כפי שהיה נהוג במחנה. תנאי החיים 
בצריפים לא התאימו לתינוקות בני יומם. אימא חזרה לצריף ומדי בוקר 

יצאה לבית התינוקות לטפל בקטנה. החורף כבר נתן את אותותיו והרופאה 
הקפדנית של בית התינוקות לא התירה לאנשים זרים להיכנס מחשש 

להדבקה בשפעת. האבות ובני המשפחה המאוכזבים ציפו לסיום המשמרת 
שלה כדי להתגנב פנימה מאחורי גבן של האחיות. כך גם אני הצלחתי 

להסתנן. התרגשתי מאוד כאשר ראיתי את התינוקת בפעם הראשונה. היא 
נראתה לי כיצור החמוד ביותר שקיים. החזקתי אותה על הידיים והרחתי את 

הריח הטוב שלה. ריח של תינוקת בריאה.
 

אימא הבחינה שמדי פעם הרופאה נעלמת בשעת הצוהריים לשעה או 
שעתיים ואפשרה לי לחמוק פנימה. ישבנו על ספסל במרפסת שמאחורי 

חדר התינוקות. הושבתי את התינוקת על ברכיי ונישקתי אותה על הראש. 
לא יכולתי להתאפק.

לרוע המזל, החשש של הרופאה התגשם. השפעת אכן הצליחה להכות בבית 
התינוקות. מרבית התינוקות נדבקו וביניהן התינוקת שלנו זהבה. הם אושפזו 
וטופלו עד להחלמתם במחלקת הילדים של בית החולים הקטן שפעל בתוך 

המחנה בעזרת רופאי ילדים שגויסו בעיקר מבית החולים בחדרה. 

אימא ואיזידור היו בחרדה. איש לא יכול היה להיכנס לבית החולים. אפילו 
לא להציץ פנימה. החלונות היו גבוהים מדי. מי שיכול היה לנתר לגובה 
הצליח לחטוף מבט זריז לשנייה אחת בלבד. אני לא הסתפקתי בניתור. 

הסתובבתי סביב המקום במשך היום. הפתרון נמצא מתחת לאף. מאחורי 
בית חולים הייתה גינה מוזנחת עם צמחיה גבוהה. בין הצמחים גיליתי כיסא 

שנשכח מזמן הבריטים. ניכסתי אותו לעצמי. בשעות הערב טיפסנו על 
הכיסא והצלחנו לראות את זהבה. 

במשך שמונה חודשים סדר היום של אימא היה קשה. בשעה חמש בבוקר 
איזידור העיר אותה והאיץ בה ללכת לבית התינוקות. היא הייתה האם 

הראשונה שהתייצבה שם מדי בוקר. שאר האימהות הגיעו אחרי ארוחת 
הבוקר. בינתיים אימא עברה בין כל התינוקות והחליפה להם חיתולים. את 

החיתולים של זהבה כיבסה על משטח אבן גדול שנשאר במקלחות מימי 
הבריטים. המים היו קרים מאוד והתוצאה לא אחרה לבוא. אימא חלתה 

בדלקת פרקים בידיים, ממנה סבלה כל חיים.

הגיעו ימים של שקט. לא היינו טרודים בפרנסת היומיום. כל המאמצים 
הופנו למציאת העתיד. לשמחתי, מאז שהגענו לארץ איזידור נרגע ואף מצא 

מקום עבודה זמני סמוך למחנה. בית מלאכה למתיחת יריעות אוהלים 
על מסגרות עץ, מהם הרכיבו צריפי מגורים עבור המעברות. חצי לירה 

עבור שמונה שעות עבודה ביום. השכר שולם כל עשרה ימים. למחרת יום 
התשלום, מיהר לתל-אביב לפגוש את אמיל וסבה, אחיה של קלרוצה. הוא 
הפקיד בידם את כל הכסף על מנת שיעבירו אותו למחייתן של אשתו ובתו 

שנשארו בבוקרשט, כפי שסוכם טרם העלייה. איזידור עמד בהתחייבותו. גם 
כספי החליפה שהייתי אמור לקנות וחמש הלירות שקיבל מיאנקו מצאו את 

דרכם אליהן. 

אני לא פספסתי הזדמנויות להרוויח מעט כסף. ניקיון המשטחים הציבוריים 
של בית העולים היה באחריות הדיירים. כל אחד נדרש לעבוד יום בשבוע 

באיסוף האשפה מהפחים שליד החדרים ולהעמיס אותה על משאית הזבל. 
 ואכן המחנה היה נקי ומסודר. יום אחד איזידור הטיל עלי את 

 המשימה במקומו. לא הייתה לי ברירה. תוך זמן קצר אנשים נוספים 
 פנו אלי בבקשה שאמלא את מקומם בתורנות תמורת כסף. קיבלתי 

חצי לירה עבור כל תורנות.

השם זהבה נבחר על שם אאורל, אחיה 
הצעיר של אימא. משמעות השם – 
זהב. אימא הציעה את השם גולדה. 

מכיוון שכל ילידי הארץ נקראו בשמות 
עבריים, גולדה הפכה לזהבה.
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כולם חיפשו דרכים להתפרנס ולהרוויח כמה לירות. דיירי המחנה שפעו 
יוזמות. אחד מהם קנה חמור ועגלה והסיע את העולים שהיו צריכים להעביר 

את מגוריהם ממקום למקום בתוך המחנה. כאשר נאלץ להיעדר מהמחנה 
למשך שבוע ימים, ביקש ממני בעל העגלה להאכיל את החמור. הסכמתי 

בתנאי שיאפשר לי לנסוע ברחבי המחנה. הוא לימד אותי לרתום את החמור 
לעגלה ואני נהניתי מהחוויה. בלי שתכננתי הגיעו אלי פניות מהדיירים לעזור 

בהעברת חפצים ממקום למקום בתוך המחנה תמורת כסף. אהבתי את 
הג'וב הזה, מה גם שהעגלון חזר רק כעבור חודש.

יום אחד צץ במחנה "יועץ" שהציע לקנות אגרות חוב ממשלתיות. הוא הגיע 
גם אלינו. הייתי עם אימא בבית. "תוכלו להרוויח כסף יפה ביום הפידיון 

שלהן", הסביר לנו. השתכנענו. כל אחד מאיתנו השקיע עשר לירות. אני 
מכספי עבודתי ואימא מכספי העזרה של רשליקה שבאה לבקר אותנו מדי 

פעם. האגרות עצמן נראו יפה. 

כשאיזידור חזר מתל אביב התגאינו בפניו בעסקה הטובה שעשינו. הר הגעש 
הרדום שלו התעורר והתפוצץ. "איך העזתם לעשות דבר כזה בלי לשאול 

אותי", צרח, "איך לא סיפרתם לי שיש לכם כסף"? מרוב בהלה אימא זרקה 
את האגרות לפח. עברו שנים. על לוחות המודעות ברחבי העיר ובעיתונים 

היומיים התפרסמו מודעות ענק שניתן לפדות את האיגרות בכל בנק ולקבל 
את מלוא תמורתן בתוספת ריבית. איפה פח האשפה? שאלתי את עצמי. 

הדבר העיקרי שהעיק עלי מאז עלייתנו היה קטיעת רצף הלימודים שלי. לא 
שולבתי בשום מסגרת חינוכית. עזבתי את רומניה אחרי שתי שנות תיכון 
ורציתי להמשיך ללמוד. בבית העולים היו אמנם כיתות לימוד לנוער אבל 

הלימודים לא היו סדירים. קשה היה להתאים אותם לשהיות קצרות וזמניות 
של העולים שהתחלפו כל מספר חודשים. ניצה, מדריכת הנוער, לקחה 

אותנו בעיקר לטיולים בסביבה. בסמיכות אלינו גרה משפחה עם בן צעיר 
ממני. כל בוקר יצא לבית ספר בחדרה. סיפרו שהוא יכול להרשות לעצמו. 

אביו עבד בבניין והרוויח שתי לירות ליום. סכום כסף גדול באותם ימים. 
ביקשתי מאימא למצוא לי בית ספר בסביבה. הייתה לה תשובה מוכנה: 

"איזידור אמר שאנחנו לא נשאר כאן הרבה זמן לכן אין צורך שתתחיל פה 
בלימודים". הבנתי שיש ביניהם הסכמה בקשר לאי המשך לימודי, בניגוד 

להבטחה שנתנו לי בברלאד. לא וויתרתי והמשכתי לנדנד לאימא שאני רוצה 
ללכת ללמוד בקיבוץ. הרגשתי שהזמן שלי מבוזבז. איזידור ניסה לשכנע 

אותי שקיבוץ זה לא בשבילי. שוב גאה בי הכעס על התערבותו של יאנקו 

בגורלי ביום הגעתנו לנמל חיפה. היא הפקיעה ממני את האפשרות לקבל 
החלטות לגבי חיי. הייתי שבוי בידיו של איזידור. עד מתי? 

לשמחתי היו מי שראו אותי ואפשרו לי להתרחק קצת משגרת המחנה 
ומהרגשת הארעיות והציפיה שמשהו מחכה לנו מעבר לפינה. בזכותם 

הרגשתי אהוד. הקרבה אליהם חממה את ליבי. 

בראשם הייתה משפחת שטיינברג, חברינו לחלום העלייה מברלאד 
שהבטיחו כי לעולם לא ניפרד. כזכור, החלום וההבטחה לא הספיקו ונאלצנו 

להיפרד מהם בנמל חיפה. אימא שמרה את הפתק עם הכתובת שריבה 
הניחה בידה באותו יום ושלחה לה מכתב עם פרטי מגורינו בבית העולים. 

תשובתה של ריבה לא אחרה להגיע. "נשמח לארח את דוריקה אצלנו 
במושב. אנא שלחו אותו אלינו ביום שישי באוטובוס". אף מילת דרישה 

בשלומם של אימא ואיזידור. מילאתי אחר הוראות הנסיעה. הגעתי לביתם 
במושב סתריה. התקבלתי במאור פנים ובלבביות רבה. הם באמת שמחו 

מאוד לראות אותי. די מהר חברתי לבנם ולמחרת יצאנו יחד לקטוף סברס. 
למדתי ממנו איך אוספים את הפרי הדו פרצופי הזה, קוצני ובלתי נגיש 

מבחוץ, מתוק מבפנים. התפעלתי באיזו מיומנות שלט במקל ובקצהו פחית 
שימורים ריקה. מלבישים את הפחית על ראש הפרי, סיבוב קל והפרי 

נתלש לתוכה, משם לדלי, גלגול הפירות על החול בעזרת מטאטא, שטיפה 
בזרם מים חזק והנה בידינו פרי חלק, נקי מקוצים. רק לקלף ולהכניס לארגז 

הקרח. מנת קינוח לארוחת צוהריים. במוצאי שבת התארגנתי לחזור הביתה 
באוטובוס. המארחים ביקשו ממני להשאר לילה נוסף. לא עברו ימים ספורים 

ושוב הגיע מהם מכתב הזמנה לשבת. גם הפעם ללא דרישה בשלומם של 
אימא ואיזידור. כך חזרו ההזמנות לעיתים תכופות. 

השטיינברגים סיפרו לי על ההברחה שלי באונייה. הם ידעו מי אני ומה 
זהותי האמיתית והרגישו אשמה על שהעלימו עין. האירוח אצלם היה 

המעט שיכלו לעשות עבורי עכשיו על מנת להקל עלי לשאת את תוצאות 
ההחלטה האומללה לקשור אותי לעד למי שלא רצה אותי. הקשר איתם 

נותק כאשר עזבנו את מחנה העולים. שנים עברו. הייתי חייל בן תשע עשרה. 
יצאתי ממחנה צריפין, בו ֵשַרִּתי באותה תקופה. הייתי בדרכי לאכול ארוחת 

צוהריים במסעדה בקרבת מקום, כפי שעשיתי לעיתים כאשר נמאס לי 
מהאוכל הצבאי. יצאתי דרך שער באר יעקב. לשמאלי עמד אזרח שבחן 

אותי בעניין. החזרתי לו מבט ועוד מבט. יכול להיות? אדון שטיינברג. הוא 
זיהה אותי. קשה לתאר את ההתרגשות שאחזה בו. לחלוחית הציפה את 

עיניו. מסתבר שגם הוא היה בדרכו לאותה מסעדה. סעדנו יחד. כל זמן 
הארוחה לא שאל על אימא ואיזידור אף לא מילה אחת. מדי פעם דמע. 

אגרת חוב ממשלתית משנת 1950
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בתום הארוחה נפרדנו כל אחד לדרכו. מאז לא שמעתי מהם והקשר נותק. 
יותר מכל, דאגו לי בני משפחתי. בעיקר רשליקה טובת הלב ובעלה יאנקו.

יאנקו ורשליקה עלו לארץ כשנה וחצי לפנינו וגרו ביפו בחדר קטנטן ולצידו 
מטבחון, בקומה החמישית על גג בנין קולנוע "אלהמברה". לימים הוסב 

לתיאטרון. למרות הצפיפות הם מצאו מקום לינה עבורי. לפני השינה נעלו 
את דלת הכניסה ולצידה פרשו מזרון. עד הבוקר אין יוצא ואין בא מהדירה. 

בפעם הראשונה הגעתי לבקר אותם עם אימא. נכנסתי לחדרון ולראשונה 
ראיתי את סימונה, תינוקת חמודה בת חמישה חודשים מרימה ראש קטן 

עטוף בחיתול לבן ומתחתיו מבצבץ שיער שחור. במבט ראשון היא הזכירה 
לי את הצועניות שראיתי ברומניה. כשבגרה, סיפרתי לסימונה על המפגש 
הראשון הזה בינינו. היא אהבה את הדמיון לצוענייה. לאחר שאימא עזבה 
נשארתי שם שבוע ימים. עזרתי לרשליקה להעלות את סל הקניות שלה. 

איזידור חשש שאנצל את השהות שלי אצל רשליקה בעיר הגדולה על מנת 
לחפש קיבוץ שיסכים לקבל אותי ללימודים. הוא הופיע בביתה וניסה לשכנע 

אותי שהרעיון לא טוב. היו לו תוכניות אחרות בשבילי. 

מחדרון על הגג רשליקה ויאנקו עברו לדירת מרתף בשכונת עג'מי. מספר 
מדרגות הובילו לחצר מרוצפת. מצידה האחד היתה כניסה לדירתם. ממול, 
בקצה המרוחק של החצר, כניסה לדירה נוספת. דלתה הייתה תמיד פתוחה 

לרווחה ולידה ישב אדם בישיבה מזרחית ומבטו בוהה. רשליקה סיפרה שכל 
משפחתו ברחה ומאז הוא שם. תמונת הערבי היושב שעות בבדידותו ליוותה 

אותי זמן רב. חשתי את עצבותו. חשבתי על אימא ועלי שנאלצנו לברוח 
ולהשאיר מאחורינו את ביתנו. אבל בניגוד אליו, אנחנו הגענו לחוף מבטחים. 

אהבתי להתארח אצל רשליקה. בשעה חמש בבוקר הצטרפתי ליאנקו בתור 
לקניית קרח למקרר. לכל אדם הוקצב חצי בלוק בלבד. בזכותי נהנו מחצי 

בלוק נוסף. המעט שיכולתי לעשות בשבילם. 

גם אווה, אחות אבי, הייתה לצידי. לאחר עלייתנו לארץ היא בקשה מבוריה 
להמשיך לתמוך בי ולשלוח לי כסף כפי שהיה ברומניה. ואכן, מדי חודש 

הגיעה עבורי מעטפה. הפעם כבר ידענו להיזהר. אווה שמרה את מעטפות 
הכסף אצלה. מדי פעם נסעתי אליה וקיבלתי את הסכום שהצטבר. כך 

הצלחתי לקנות לעצמי שעון יד, מעיל חם לחורף ואף לחסוך כסף כיס לצבא. 

ואי אפשר לשכוח את בת דודתי ידיקה ובעלה שארחו אותי במשך שבוע 
בדירתם ברמת גן. 

שלוש בקשות היו לאיזידור כאשר הגענו לבית העולים בעין שמר. הוא פרש 
אותן בפני מנהל המחנה: אמבולנס לבית חולים כאשר תגיע שעתה של 

אימא ללדת; מקום עבודה; וחלקת אדמה במושב. שתיים מהן כבר קיבל. 
כרגע כל מרצו הופנה למציאת המושב הנכסף. אמיל וסבה יעצו לו לא 

לעבור למושב שאינו קרוב לתל אביב.

לידתו של מושב
על לוח המודעות בכניסה למזכירות המחנה ננעצה רשימת המעברות אליהן 

ניתן לעבור. כל יום בסביבות השעה ארבע אחר הצוהריים התקבצו שם 
העולים שחזרו מעבודתם. איזידור ניסה לשכנע אותם לא לעבור למעברה 

ולבקש מגורים במושב. הקבוצה מנתה כשלושים ראשי משפחות, כולם 
מרומניה, שהצליחו לתקשר עם מנהל המחנה ביידיש. הוא הבטיח לעזור 

להם למלא את שאיפתם. 

המנהל ראה באיזידור נציג הקבוצה. יום אחד בישר לו כי נמצא מושב 
מתאים. "תקבלו בית בנוי וחלקת אדמה. קח את הבן שלך וסעו לראות 

אותו". המנהל העמיד לרשותנו משאית גדולה. לנסיעה הצטרפו אדון ויזניצר 
ובנו צבי. בעתיד יהיו שכנינו במושב. הגענו למושב "טל שחר", נקודת 

ישוב לא רחוק מגדרה. לפנינו נגלו בתים דומים לאלה שכבר ראיתי במושב 
סתריה של השטיינברגרים, והמון תרנגולות חופשיות שטיילו ביניהם. 

המקום מצא חן בעיניי. "בוא נעבור לכאן", אמרתי לאיזידור בהתלהבות. 
הוא הרים את הראש והסתכל לאופק הרחוק וענה במילה אחת:" לא". 

אמיל וסבה ישבו על כתפו ולחשו באוזניו: זה לא קרוב לתל אביב. 
כמעט בכל ערב התקיימו מפגשים עם מנהל המחנה. הועלתה הצעה להקים 

מושב חדש בנגב. "תוכלו לקבל שטחים גדולים. יש שם הרבה מקום". 
איזידור דחה את ההצעה על הסף. מה יעשה שם באמצע הלילה אם 

התינוקת תצטרך רופא. בנוסף, טען, מדובר בעולים בני ארבעים ומעלה, 
רצוי שיהיו קרובים לתל אביב. 

"למה שלא תקימו מושב לרומנים בלבד? כולנו רומנים בקבוצה הזאת", 
איזידור הפריח רעיון לאוויר. כולם פרצו בצחוק. חוץ ממנהל המחנה. 

"הרצפלד אמור להגיע לביקור בקרוב. אציג בפניו את הרעיון". הרצפלד 
היה האיש היחיד באותה תקופה שהייתה לו גישה חופשית לבן גוריון. הוא 

סייר בארץ לאורכה ולרוחבה ועדכן את בן גוריון בחדשות. שום יישוב חדש 
בארץ לא הוקם ללא ידיעתו והסכמתו. הרצפלד סיפר לבן-גוריון על קבוצה 
של עולים חדשים מרומניה שרוצים להקים מושב לרומנים בלבד. בן-גוריון 
הסכים בתנאי שהמושב החדש יהיה מיועד רק למשפחות עם ילד. הרצפלד 

התחיל לחפש קרקע מתאימה סמוך לתל אביב. 

אברהם ֶהרצֶפלד )פוסטרלקו( 
8.6.1886 – 30.8.1973 היה חלוץ, איש 
העלייה השנייה, פעיל ציוני, ממייסדי 

מפלגת "אחדות העבודה" ובין יוזמי 
הקמת ההסתדרות הכללית, חבר 
הכנסות הראשונה עד החמישית. 

הרצפלד נודע בפעילותו למען יישוב 
ארץ ישראל ובהתמסרותו להקמת 

נקודות יישוב, בעיקר של ההתיישבות 
העובדת, בכל רחבי הארץ.
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נמצאה הקרקע המיועדת. ליד פתח תקווה. נסענו לבדוק. איזידור, אני 
ועשרה חברים עלינו על משאית GMC גדולה. בתום נסיעה של שעתיים 

סטינו מהכביש לדרך עפר זרועת מהמורות שטלטלו את הרכב מצד לצד. 
"הגעתם", נאמר לנו. 

ירדנו באמצע שדה אינסופי של גדרות תיל. בעבר שימש המקום את 
השלטון הבריטי כמחסן לגדרות תיל. "תנקו את השטח והוא שלכם. את 
הגדרות אתם רשאים לשמור לעצמכם. תעשו בהם שימוש מאוחר יותר 

לגידור החלקות שלכם". 

איזידור לא היה מרוצה. בדרך חזרה לעין שמר הסביר לחברים. "המקום 
מרוחק מהכביש הראשי ורחוק מדי מתל אביב". הפעם הוא היה בדעת 

מיעוט. רוב החברים במשאית אהבו את המיקום. הרוב קבע. זה יהיה 
המקום להקמת ישוב לרומנים בלבד.

עד המפגש הבא הרוחות שינו כיוון. חברי הקבוצה המקורית שדחפה את 
רעיון המושב הרומני התפזרו. הם לא האמינו בו יותר וחיפשו לעצמם 

סידור אחר. על מנת שהפרויקט ייצא אל הפועל דרושות היו לפחות עשר 
משפחות. ואין. איזידור ואימא התחילו לדבר על ליבם של רומנים שהכירו 

בבית העולים ולשדל אותם להצטרף לחזון הקמת מושב לרומנים בלבד. 
אף אחד לא היה מעוניין. גם לא מינה ואדולף שגרו במחנה. אדולף היה 
סוחר בעיסוקו. הוא העדיף לעבור למעברה ומשם, כך הובטח לו, יעבור 
לשיכון כעבור שנה. כאשר נדמה היה שכל הפרויקט עומד ליפול בגלל 
חוסר במתיישבים הגיעה ידיעה כי הרצפלד מצא בפרדס חנה קבוצת 

עולים חדשים מרומניה שמעוניינים להצטרף. הרצפלד ידע לאחד את שתי 
הקבוצות ועזר להן לממש את הרעיון. 

אוגוסט
מנהל בית העולים הודיע לאיזידור כי תם זמנו בעין שמר. עליו לעזוב את 
המחנה ולעבור לישוב החדש. מושב ירקונה ב׳. "הצריפים מוכנים. כדאי 

לך לעזוב כמה שיותר מהר לפני שיתפסו את כל הצריפים ולא יהיה לך 
לאן ללכת". הידיעה תפסה אותו לא מוכן. זהבה הייתה תינוקת בת שמונה 

חודשים וטופלה בבית התינוקות. היה ברור שבמושב החדש לא ערוכים 
לספק שירותים רפואיים לתינוקת בת יומה. הוא ביקש זמן נוסף להתארגנות. 

גלגולו של שם: כאשר ראשוני 
המתיישבים הקימו את המושב החדש 

ב 1951 היה באזור יישוב ותיק יותר 
בשם ירקונה, על שום סמיכותו לירקון. 
אנשי הסוכנות ומנהל מקרקעי ישראל 
חיפשו שם לישוב החדש. מאחר והיה 

קרוב יותר לנהר הירקון נבחר עבורו 
השם ירקונה א'. תושבי ירקונה חששו 

שהדמיון בין השמות עלול ליצור 
בלבול אצל נהגי משאיות האספקה. 

השם שונה לירקונה ב' אך הוויכוחים 
לא פסקו. הרבה גרסאות היו בדרך: 

ירקונים / כפר ירקונים / נווה ירקונים 
/ עד שניתן לו שמו הנוכחי - נווה ירק.

רשליקה ויאנקו הסכימו לארח את אימא והתינוקת אצלם תקופת מה עד 
שאיזידור ואני נסתדר במושב. במשך כל חודש ספטמבר אימא וזהבה שהו 

ביפו. זהבה טופלה בטיפת חלב ביפו וקיבלה את כל החיסונים הנדרשים. 
איזידור ואני נשארנו בעין שמר. לדבריו היו לו עוד מספר עניינים לסיים. 

הוא לא פרט. בינתיים הוא ביקש מאדון רוזנצוויג, שהקדים ותפס כבר צריף 
מרכזי ביישוב החדש, לשמור עבורנו את הצריף הפנוי לידו. 

 3 באוקטובר
העמידו לרשותנו משאית. העמסנו את הארגז שהבאנו מרומניה, את מיטות 
הברזל שקיבלנו מהסוכנות ומספר חפצים שונים, ועזבנו את בית העולים על 

מנת לבנות את ביתנו החדש בישראל. 

אני באספה הראשונה במושב. 
התמונה צולמה על ידי צלם הסוכנות 

ומופיעה בספר המושב שנכתב על ידי 
התושבים.
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החזון של איזידור התחיל לקבל צורה ממשית. בצוהרי היום הגענו לשטח. 
במקום ניצבו שני צריפים גדולים שיועדו לאכלס את מוסדות המושב: 

המזכירות, המועדון ולימים גם הצרכנייה. במרכז המושב עמדו שמונה או 
תשעה צריפים שאוישו על ידי משפחות שהקדימו אותנו. אחד מהם שוריין 

עבורנו מבעוד מועד. מכיוון שידענו שנגיע מספר ימים אחרי המתיישבים 
הראשונים, איזידור בקש מרוזנצוויג לשמור לנו את הצריף הסמוך לו. 

"הצריף הזה תפוס", הכריז רוזנצוויג בנאמנות כאשר אחד המתיישבים ביקש 
להתמקם דווקא בו.

"כאן לא תופסים צריפים" ניסה המתיישב, "יש צריפים פנויים נוספים". 
במקום התפתחה מריבה גדולה.

רוזנצוייג לא וויתר. הוא גייס את בנו ויחד הכניסו לצריף את הארגז הגדול 
שלהם וקבעו עובדה בשטח. 

1951
3 באוקטובר

הגענו. איזידור ואני פרקנו את המיטלטלין שלנו ליד הצריף שנשמר עבורנו 
בכוח. למעשה, כמו כולם, קיבלנו רק מעטפת פח חיצונית שעוגנה חזק 

לאדמה באמצעות מוטות עץ. קרקעית הצריף הייתה גיבוב של גושי אדמה 
גדולים שנוצרו בעקבות החריש העמוק שנעשה בשטח בטרם ההקמה. 

הכשרת פנים הצריף הייתה באחריות המתיישבים, איש איש לצריפו. ברחבי 
השטח, בין הצריפים, נערמו אבני חצץ שנטחנו לאבקה לבנה במיוחד 

למטרה זו. רוזנצוויג הנחה אותנו מה לעשות. במשך כל אותו יום סחבנו דליי 
חצץ ומים. פזרנו את החצץ בתוך הצריף והשקינו אותו בהרבה מים. למזלנו 

ברז המים היה ממש ליד הצריף. עד הערב נוצר משטח אבן שניתן לדרוך 
עליו. כאשר המשטח התייבש, הכנסנו את המיטות לצריף כדי שנוכל לישון 
ובבוקר הוצאנו אותן. התהליך חזר על עצמו במשך שבעה ימים. "הרצפה" 
התקשתה וגבהה לגובה המתאים שיבטיח את יציבות המבנה, ושלא יעוף 

חלילה מרוחות החורף החזקות, כפי שקרה למי שלא הקפיד. 

מיקום הצריף היה מושלם - בטבורו של המושב מול המזכירות והמועדון 
ובסמוך לברז המים, שהיה לו תפקיד מרכזי בחיי היום יום של תושבי 

המושב. הרבה דברים התרחשו לידו. זה היה המקום בו נפגשו, הכירו, 
העבירו מידע חשוב או פחות, סיפרו וריכלו. כמו שואבי מים ליד הבאר.
המים נשאבו מבאר סמוכה והיו צלולים ונקיים ביותר. המשימה הבאה 

הייתה להכשיר ולהתאים את הצריף לצרכים של אימא והתינוקת ששהו 

 יאש – ברלאד – בוקרשט – ישראל: שער עליה – עין שמר –
נווה ירק )מושב ירקונה ב׳( – מבקיעים - גניגר – צבא – תל אביב

1951  מושב ירקונה ב', קיבוץ מבקיעים, קיבוץ גניגר

נווה ירק. חקלאי אצל האחים בנימיני  1954 – 1952

מעבר למבנים  1953

צבא   1956 – 1954

שוב חקלאי אצל האחים בנימיני  1957 - 1956

לוטש יהלומים   1960 – 1958

אל על  1983 - 1962

מימין: אימא, מינה ודודתן רבקה 
)מימי ריבקי( בארץ, מיד לאחר העלייה
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עדיין ביפו אצל רשליקה ויאנקו. איזידור הצליח לארגן פתיליה, מכל נפט 
וכלי מטבח שיאפשרו לאמא להכין אוכל לתינוקת. 

 כעשרה ימים אחרי שהגענו למושב חלפו על פני הצריף שלנו מספר 
אנשים נרגשים. 

"בשעה 14:00 מתקיימת אספת המושב הראשונה. בן גוריון מגיע בכבודו 
ובעצמו לשמוע על התקדמות היישוב. תביאו כיסא". 

היה לנו רק כיסא אחד בבית. אותו כיסא שמצאתי מאחורי מבנה בית 
החולים בעין שמר וסחבתי איתי למושב. איזידור לא אישר לי לקחת אותו 
לאספה. לכן, הקדמתי לצאת מהבית בתקווה למצוא מקום טוב קרוב ככל 

האפשר לבן גוריון. התמקמתי על ספסל מול שולחן עץ ארוך. שיערתי שכאן 
יישב בן גוריון. לאט לאט הגיעו אנשים נוספים, זרים זה לזה, שעדיין לא 

הכירו אחד את השני. המתיישבים הראשונים.
ציפינו בדריכות אבל בן גוריון לא הגיע. 

האספה התחילה. איש לא מוכר לנו נעמד ליד השולחן הארוך והתחיל 
לדבר ביידיש.

"מישהו צריך לנהל את האספה", אמר, "אני אעשה זאת".
"אבל למה ביידיש?", נזרקה שאלה לאוויר, "הרי כולנו רומנים". 

"כי אנשי הסוכנות לא מבינים רומנית".
הנושא העיקרי שדובר בו היה הצורך בביטוח רפואי. "אוף נישט צו בדפן", 

אמר, שלא נצטרך. משום מה, המשפט הזה נחקק בזיכרוני. 
האיש מינה את עצמו כנציג המתיישבים. עם הזמן הצטרפו אליו ארבעה 
דוברי יידיש נוספים ויחד התנהלו מול אנשי הסוכנות שפקדו את המושב 

מעת לעת. לאחר מכן דיווחו על החדשות לקומץ אנשים שהטריחו את 
עצמם להתכנס בשבת אחר הצוהריים ליד המועדון. על פרוטוקולים איש 

לא שמע. הוותיקים איבדו ענין באספות וההשתתפות הלכה והתמעטה. 
המשפחות החדשות שהמשיכו לזרום למושב, במיוחד אלה שהגיעו מאזור 

טרנסילבניה, לא ידעו יידיש ולא יכלו להשתלב. רק כעבור שנתיים, עם 
המעבר לבתי הקבע, נבחר ועד חלופי.

באופן טבעי, שפת המושב הייתה רומנית. הוותיקים לא הצליחו ללמוד 
עברית. המגע עם העולם מעבר לכביש היה בלתי אפשרי. למזלנו רוב נהגי 
האוטובוסים שנסעו על הכביש הראשי דברו יידיש. ניצני השפה העברית 

הגיעו הביתה רק כאשר הצעירים התחילו להשתלב במסגרות לימוד ועבודה 
מחוץ למושב. לחלק מהעולים, וביניהם גם אימא, זה היה מאוחר מדי. 

"עברית קשה שפה", יכתוב לימים דן אלמגור לשיר הידוע. 

 סוף אוקטובר
עבר כבר חודש מאז הגענו למושב. הגיע הזמן להביא הביתה גם את אימא 
והתינוקת. אימא לא הסתגלה בקלות. חיי המושב היו זרים לה. זהבה בכתה 
בלילות ללא הפסקה. לילה אחד דלת הצריף שלנו נפתחה וגברת ברוטפלד, 

שכנתנו באחד הצריפים הסמוכים, פסעה פנימה בטבעיות, כאילו היה ביתה. 
אף אחד במושב לא נעל דלתות. "זוזי הצידה, אני גידלתי ארבעה כאלה", 
אמרה בהחלטיות. היא ביקשה חיתול נקי וספירט ועטפה את ביטנה של 

התינוקת. זו נרגעה ושקעה בשינה שקטה. אחרי מספר גיחות ליליות כאלה 
של גב' ברוטפלד אימא למדה את הטריק. 

לא הפסקתי להתפעל מהתינוקת, אחותי הקטנה. היא הייתה יפה ומקסימה 
ושבתה את לב כולם. אהבתי להחזיק אותה על הידיים ולשחק איתה. הייתי 
הראשון שהבחין בצעדיה הראשונים. בגיל אחד עשר חודשים כבר הצליחה 
להגיע עד דלת הבית ולקשקש לעבר העוברים ליד הצריף. אלה לא נשארו 

אדישים. כולם התלהבו מהמתיישבת הצעירה ביותר במושב. 

"קּורֶג׳ה ַאָּפא", המים זורמים, היו בין המילים הראשונות שלה ברומנית. היא 
חזרה על מה ששמעה מהשכנים שבאו למלא מים מהברז הסמוך לצריף 

שלנו. אספקת המים לא הייתה סדירה וצמד המילים הללו נאמרו בשמחה 
בכל פעם שהברז לא אכזב. הרומנים התמוגגו מהילדה הפקחית והשתעשעו 

איתה. "זהבה, יש מים בברז"? שאלו. "קּורֶג׳ה ַאָּפא" ענתה להם. 

לפעמים לא הסתפקו בהשתובבות הרגעית איתה ו"חטפו" אותה לשחק 
איתה אצלם בבית. לא אהבתי את זה. "איפה התינוקת"? דאגתי. אימא 

דווקא הגיבה ברוגע: "עוד מעט יחזירו אותה". הדבר היחידי שהפחיד את 
הקטנה היו יללות התנים בלילה שהעירו אותה מהשינה בבהלה. 

לאחר חורף גשום וקשה נוספה שורת צריפים לצורך קליטת משפחות 
חדשות. ביניהן הייתה משפחת זמוסטיאנו. שני אחים שנישאו לשתי אחיות. 
לאחת מהן היו שני בנים. מוישה ויוסל'ה. הוא סיפר כי הזיכרון הראשון שלו 
מהמושב היה ים הקוצים שהקיף אותנו. די מהר הוא השתלב בחיי החברה, 

ארגן ערבי בידור, חידונים ושירה והפך לרוח החיה של בני הנוער. 
ללאה ושמעון, משפחת זמוסטיאנו השנייה, היה בן בשם הרשל'ה. צביקה. 
לאה ואימא נפגשו לראשונה ליד ברז המים. בעודן משוחחות פרץ ילד קטן 

כבן חמש ונדחק בין שתיהן. כמעט והפיל את אימו. 
"זה הרשול'ה, הבן הקטן שלי, הוא רץ ומתרוצץ כל היום. אינני יודעת מה 

לעשות אתו", התנצלה בפני אימא. 
ביום מן הימים יתחתן עם זהבה. על כך אספר בהמשך. 
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והגיעה גם טאנצי. אישה רווקה שעלתה לארץ בגפה ובחרה להתיישב במושב. 
"כאן אני מרגישה בבית, כולם רומנים", נהגה להגיד. היא גרה לידנו בצריף 

 של משפחת רוזנצוויג. בינה לבין אימא התפתחו יחסי חברות עמוקים. 
 אלה היו ימי הצנע בישראל. המזון ניתן בקיצוב על פי מספר הנפשות 

 בבית. לאימא נודע שגברת רוזנצוויג מונעת מטאנצי גישה למקרר, 
 בתירוץ שהיא קיבלה כבר את מנת האוכל היומית שלה והציעה לה 

להצטרף אלינו לארוחות. 

 איזידור עבד אז בצרכנייה. כשנפתחה לראשונה הוא הציע את עצמו 
 לתפקיד המנהל. אבל התפקיד כבר אויש. הוועד בחר במתיישב שהיה 

מנהל חשבונות בהכשרתו. 
"גם אני מנהל חשבונות", הסביר איזידור, "ובנוסף, יש לי ניסיון במסחר 

בירקות". הוא התכוון לחנות הירקות שניהל בשוק בברלאד. הנימוק שכנע 
אותם. לימים סולק מהתפקיד לאחר שקליין, מנהל חשבונות ישר דרך, תפס 
אותו מועל בכספי הקופה. איזידור כמובן הכחיש ולא חסך בצעקות וחילופי 

האשמות בינו לבין קליין בצוהרי היום, קבל עם והמושב כולו.

כל תקופת עבודתו בצרכנייה נהנינו מאספקה שוטפת של אוכל. לא חסר לנו 
שום דבר. טאנצי בלתה אצלנו במשך היום. היא לקחה על עצמה לבשל מרק 
ירקות טרי עבור התינוקת. "את תכבסי ותייבשי את החיתולים, אני אבשל", 

הציעה לאימא חלוקת עבודה בבית. אימא נהנתה מהעזרה. טאנצי הייתה 
בשלנית מעולה. בסופו של דבר בישלה עבור כולנו. אחרי המעבר למגורי 

הקבע היא התחתנה ונולד בנה נלו. אני מקווה שהוא ידע להעריך שהייתה לו 
אימא הטובה בעולם. 

כשהגענו למושב חידשתי את החיפושים אחר מקום מתאים להמשך 
לימודיי. למרות שרצף הלימודים שלי נקטע מאז עלינו לארץ, לא הרמתי 

ידיים. קיוויתי שאצליח להשתלב באחד הקיבוצים. על לוח המודעות במועדון 
ראיתי מודעה מטעם קיבוץ "מבקיעים" שפתח את שערי בית הספר שלו 

בפני עולים חדשים. שמעתי שהמקום לא טוב והחלטתי לנסוע להתייעץ עם 
דודתי אווה שגרה בחיפה. 

"סע לקיבוץ חניתה וצור קשר עם דרורה, מזכירת הקיבוץ. תגיד לה שאני 
שלחתי אותך ואני מבקשת שתמצא לך קיבוץ עם מסגרת לימודים מתאימה". 

דרורה קיבלה אותי בסבר פנים יפות. היא סדרה לי חדר ללינה וארוחה 
בחדר האוכל. אחרי מספר בירורים הפנתה אותי למשרדי הסוכנות בחיפה. 

חמוש בהמלצתה קיוויתי שמכאן תבוא הישועה. גם הם הפנו אותי לקיבוץ 
מבקיעים. בדיוק מה שלא רציתי. למרות זאת, שמחתי להיות עם בני נוער 

בגילי. בבוקר הלכנו לעבודה ובמחצית השנייה של היום היינו אמורים 
ללמוד. כך הבטיחו לנו. הימים נקפו ומורים לא הגיעו. לאחר חודש ימים של 
הבטחות, התחלנו להתפזר. הבנתי שאני מבזבז את זמני. בוקר אחד לקחתי 

את המזוודה, צעדתי לעיר הקרובה, אשקלון או אשדוד, לא זכור לי במדויק, 
עליתי על אוטובוס לתל אביב, משם המשכתי באוטובוס לכביש הגישה 

למושב, ושוב צעידה. חזרתי לצריפים.

זמן קצר אחרי חזרתי פגשתי במועדון המושב את יהודית. נערה בת גילי. 
היא סיפרה לי על תוכניותיה לנסוע לקיבוץ גניגר יחד עם חברתה רבקה. 

החלטתי להצטרף אליהן. התחילה התקופה היפה ביותר שלי מאז שהגעתי 
ארצה. אהבתי את החיים בקיבוץ; את החברים שקיבלו אותנו בשמחה, 

את הארוחות בחדר האוכל, את העבודות ששובצנו בהן, את טעם החופש 
והשחרור. אפילו שקלתי להגיש את מועמדותי להתקבל כחבר הקיבוץ. 

הייתה לי רק בקשה אחת. לגור קרוב ככל הניתן למרכז הקיבוץ. אבל הם 
שיכנו אותנו בצריפים בשולי הקיבוץ, רחוק מכל פעילות. אחרי שישה 

חודשים החלטתי לעזוב. "הנחמדים ביותר עוזבים אותנו", אמרה לי הטבחית 
הראשית בצער. לפני הסיום ביקש מאיתנו המורה מרמלשטיין להמחיז 

את שהותנו בקיבוץ. התנדבתי למשימה. כתבתי את המחזה, בחרתי את 
השחקנים וביימתי. 

ימי היפים בקיבוץ תמו. חזרתי למושב. 

לאחר להט ההקמה והבנייה של המושב, שקענו לשגרה. חיי היום יום היו 
מאתגרים ומעייפים. רק עכשיו הבנתי את חוסר ההתלהבות של איזידור 

לתקוע יתד במקום הזה. הוא ידע לקרוא את המפה. היינו מנותקים מן 
העולם. קילומטר וחצי של דרך עפר הפרידו בינינו לבין הכביש הראשי, 
עורק החיים של המדינה. קילומטר וחצי של שדות פתוחים. בימי הקיץ 

הצמיחו קוצים ובימי החורף הפכו לשלולית נרקיסים גדולה. האדמה הבוצית 
איימה על כל צעד. לא פעם שקענו. תעלת מים עמוקה בישרה להולכי הרגל 

שמחצית הדרך כבר מאחוריהם. לימים הפכה למזבלת האשפה של המושב. 
מעבר לתעלה, הדרך עברה בין פרדסים במקביל לנהר הירקון. בסוף המסע 
הזה הגענו לכביש הראשי. מצדו האחד תחנת האוטובוס לרמתיים ומעברו 

השני של הכביש התחנה לפתח תקווה ולתל אביב. בני המזל, שהצליחו 
להשיג עבודה מחוץ למושב, נאלצו לעשות את הדרך הזאת פעמיים ביום. 

הלוך ושוב. 

אימא, איזידור וזהבה בת 11 חודשים 
על רקע הצריף שלנו
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אבל החיים צריכים להימשך. הקושי הוליד יוזמות. היה מי שקנה עגלה 
רתומה לפרדה והסיע אותנו עד הכביש הראשי. לירה אחת לכל כיוון. 

בתיאום מראש, העגלון חיכה לנו בסוף יום העבודה. בדרך כלל בשעות אחר 
הצוהריים. היינו קופצים לתוך העגלה ומתיישבים על הרצפה. בחורף, גם 
הגלגלים הגדולים של העגלה לא היו חסינים מפני שקיעה בבוץ. הפרדה 

עבדה קשה מאד. 

באחת הנסיעות האלה התיישבה לידי חברת מושב שלא הכרתי קודם. אגב 
פטפוט סיפרה שהיא בדרכה לקורס אחיות בפתח תקווה. זו הייתה ַמלווינה. 

לימים האחות הראשית של המושב. היא ידעה מי אני. הסתבר שהבחינה 
בנו מהרגע הראשון שהגענו למושב. הופתעתי לשמוע שהיא קרובת 

משפחה רחוקה של איזידור והכירה אותו עוד ברומניה. לדבריה היה עלם 
חמודות צעיר ויפה תואר. כל כך שונה מהאיש אותו פגשתי. 

מלווינה ובעלה ג'וזף גרו במרחק שניים שלושה צריפים מאיתנו. היו להם 
שני בנים. מקס ואאורל, שמאוחר יותר החליף את שמו לאורי. הבנים לא 

הגיעו עם הוריהם למושב, אלא נשלחו למוסדות חינוך. עם הזמן מקס נהיה 
החבר הטוב ביותר שלי. שנים מאוחר יותר, כבר עבדתי באל על ומקס שירת 

במילואים. שלא כהרגלי החלטתי לילה אחד להישאר ללון במושב. אחרי 
לילה טרוף שינה התעוררתי בבוקר לקול דפיקות חזקות בדלת. הבטן שלי 

ניבאה רעות. קיבלנו את בשורת האיוב. מקס נהרג בזמן מילוי תפקידו. 

לג'וזף היו רעיונות יצירתיים ומועילים לשיפור תנאי החיים במקום. בצמוד 
לצריף בנה סככה אטומה מחומרי גלם שונים שהיו זמינים בסביבה וגידל 

שם ארנבות. או שמא היו אלה שפנים. אף פעם לא ידעתי מה ההבדל 
ביניהם. בזמן שכולם סבלו ממחסור בבשר, שהיה מצרך בלתי ניתן להשגה, 

הוא נהנה מאספקת בשר שוטפת. "קל מאד לגדל אותן", סיפר לי. "הן 
מתרבות במהירות ונהנות משפע אוכל שצומח פרא בשדה". כאשר נכנסנו 
לגור במבנה הקבע הוא נתן לי במתנה ארנבת צעירה והציע שאביא אותה 

אליו לשם זיווג. ואכן, לשמחתי הרבה, כעבור חודש המליטה. כשחזרתי 
בערב מהעבודה, מצאתי גורים מתים. מזועזע החזרתי לו את הארנבת ומאז 

לא חזרתי לגדל ארנבות. 
איזידור אימץ את הרעיון של ג'וזף, הקים סככה דומה והפך אותה למחסן. 

אפסנו בו את כל החפצים שלא היו בשימוש שוטף. הצריף התרווח. לא רק 
החפצים מצאו שם את מקומם. גם סיר לילה שהונח אחר כבוד, וחסך לנו 

את ההליכה לשירותים הציבוריים בלילות הקרים. לקראת הקיץ גידלנו צמח 
מטפס שהתפתח והגן על הסככה מלהט השמש. 

להפתעתי, במשך כל השנה הראשונה במשק איזידור היה רגוע. הוא 
לא הרים עלי את קולו ולא דרש שאצחצח נעליים. בראש מעייניו עמדה 

הפרנסה. הוא נדרש לדאוג לכלכלת שתי משפחות.

1952
שלהי הקיץ

הרבה דברים התרחשו בצריף בזמן שהותי בקיבוץ גניגר. חלק קטן מהם נודע 
לי מיד עם חזרתי. השאר התבהרו לי בהדרגה עם הזמן. 

הפתעה רדפה הפתעה. ללא כל סיבה נראית לעין, הר הגעש של איזידור 
התעורר מתרדמתו. התקפי זעם וצעקות חסרי שליטה הרעידו את הצריף. 

בחיי הקודמים בברלאד התקפים כאלה היו מנת חלקי היומית. אימא עמדה 
אז בצד חסרת אונים. היא אף פעם לא הצליחה להרגיע אותו. וכשניסתה 

לפעמים לזקוף ראש ולהגן עלי כינה אותה בבוז "פוקרשקה", מכסה של סיר. 
הפעם היא הייתה הקורבן. הזעם הופנה אליה. באחד הלילות היא הרגישה 

איום ממשי. באינסטינקט הישרדותי לקחה את התינוקת על הידיים ונמלטה 
לתוך סבך התירס שליד הצריפים. בחודשי הקיץ השיחים הגיעו כבר לגובה 

אדם וקל היה להיעלם בתוכם. בדיוק כמו באותו בוקר ביוני 41, חשבתי 
לעצמי, כאשר נשאה אותי על ידיה ומילטה את שנינו מאימת הקלגסים 
הרומנים. הפעם התינוקת הקטנה הייתה הילדה שצריך להציל. עם אור 

הבוקר העזה לצאת ולשוב לצריף.

המצב הלך והדרדר. אימא גייסה לעזרתה את "נכבדי" המושב, מספר שכנים 
שיכלה לסמוך עליהם, והזמינה אותם הביתה בניסיון לברר אם ידוע להם מה 

קרה לאיזידור. בין ה"מכובדים" היה גם ג'וזף בעלה של מלווינה. 
מלווינה ידעה על קיומן של קלרוצה וקוקה ברומניה ועל ההסכם ביניהם 

שאפשר לו לעלות לארץ עם אימא ואיתי כמשפחה אחת ובלבד שהכנסותיו 
בארץ ישלחו אליהן לכלכלתן. בניגוד להסכם, כך נודע למלווינה, קלרוצה 

הגיעה לארץ. איזידור נתפס לא מוכן. עדיין לא התבסס דיו. לא היה לו 
מקור הכנסה קבוע לעמוד בסיכומים שלו עם אשתו ובתו החוקיות. הוא 

נזקק לכסף כאן ועכשיו. אבל זו לא הייתה דאגתו העיקרית. הוא היה עלול 
להיאשם בביגמיה, איסור חמור הן ברומניה והן בישראל. הוא איבד שליטה 

על חייו. התוצאה התפרצה בקול גדול והתנפצה על ראשה של אימא. 
מלווינה ידעה את כל זה ולא פצתה פה.
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"איזידור היה מעדיף שיישארו שם. מה הן באו עכשיו לשבת לו על הראש", 
אמרה לי מלווינה כשחזרתי מהקיבוץ. אמרה ולא פירשה. 

המילים המשיכו להדהד בראשי ולא הרפו. 
 

קלרוצה, קוקה וסאלי, אימו של איזידור - בארץ. זו הייתה עובדה מוגמרת. 
תכניתן המקורית הייתה להצטרף לאמיל וסבה, שני האחים שחיו בפריז. אך 
עסקי האחים לא צלחו ושלוש הנשים נאלצו לעלות לארץ בתקווה שאיזידור 

יוכל לעזור להן. 

19531953
בניית בתי הקבע הייתה בשלבים מתקדמים. אך עדיין לא היו מספיק 

מתיישבים לאכלס את כל הבתים החדשים. הרשויות ניסו לגייס עולים 
חדשים רומנים שגרו במעברות והציעו להם להתיישב בנווה ירק. די היה 

להירשם ולהצהיר שאתה רומני על מנת לקבל בית חדש במושב. בין 
המשפחות החדשות שהצטרפו היו גם שתי משפחות מפולין שהצליחו 

להשתחל להצעה. המצטרפים החדשים לא ידעו בכלל את מיקומו 
הגיאוגרפי של המושב. ההבטחה לקבל בית מוכן קרצה לכולם. 

החדשים לא הכירו את סיפורו של איזידור, הוגה הרעיון של מושב לרומנים. 
"איך יכול להיות שכולם פה רומנים"? שמעתי את אחד הנערים החדשים 

שואל. ניסיתי להסביר, אבל הם לא באמת גילו ענין. די מהר השיחה סטתה 
למקום אחר. מאוחר יותר, כאשר התבקשו לכתוב חיבור על ימיו הראשונים 

של המושב, הלכו לשאול את ההורים בבית. לכל אחד היה סיפור שונה.

הגיעה עת חלוקת הבתים. הדיונים נסבו סביב מנגנון החלוקה. מי יגור איפה? 
מי יהיה הפוסק? אימא רצתה לקבל מקום באמצע היישוב, ולוודא שהחברות 

הקרובות גרות סביבה. היא הייתה בטוחה ששמורה לה זכות המייסדים. 

הוועד החליט על הגרלה אליה נכנסו כל דיירי הצריפים והדיירים החדשים 
בזכויות שוות. זו הייתה שעתו הטובה של ראש הוועד, שנדחק בזמנו על ידי 

רוזנצוויג מלהיכנס לצריף שנשמר לאיזידור. כבודו לא יירמס פעם שנייה. 
"מעכשיו אין יותר אפליות", פסק. החדשים ייכנסו להגרלה שווי זכויות. 
אימא התאכזבה. שתי משפחות חדשות מפתח תקווה זכו בשני הבתים 

המרכזיים הנחשקים ביותר.

פסח 1952. רשליקה ויאנקו בביקור במושב
 מימין לשמאל: איזידור עם זהבה, אימא, רשליקה ויאנקו 

יושבים: סימונה מימין, אני וטובה
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אביב. נכנסנו לבתי הקבע. בני הנוער, שהתמזל מזלם והיו עד אז במסגרות 
לימודיות, התחילו להגיע למושב. ביניהם גם מקס הבן של מלווינה. הפכנו 
לחברים טובים. מאוחר יותר הגיע גם אחיו הצעיר. תוך זמן קצר התגבשה 

חבורה של בני גילי. החיים החברתיים התחילו לתסוס. בעיקר בסופי שבוע. 
לפעמים טיולים רגליים עד הירקון, לפעמים בילוי בעיר הגדולה פתח תקווה. 
יצאנו בחבורה גדולה עד הכביש לתפוס אוטובוס אגד לפתח תקווה, שתינו 
גזוז והלכנו לסרט. הנסיעה עלתה חצי לירה לכל כיוון, כוס גזוז עלתה חצי 
לירה וכרטיס כניסה לבית קולנוע לירה אחת. סך הכול שתיים וחצי לירות 

לבילוי שבועי. עבדתי קשה להשיג את הכסף הזה. 

מן היום הראשון במושב הייתי צריך להרוויח את לחמי בעצמי. בשנתיים 
הראשונות עד לגיוסי לצבא עבדתי בעבודות מזדמנות. קטיף תפוזים, חלוקת 
לחם לצרכניות, עבודות חקלאות אצל האחים בנימיני. כמעט כל שכרי עבר 

לידיו של איזידור. 

התחלתי בקטיף תפוזי שמוטי בפרדסים. התפוזים הטעימים ביותר שאכלתי 
בארץ. מדריכי חקלאות לימדו אותנו את מיומנות הקטיף בעזרת מזמרה 
מיוחדת, ואיסוף לתוך שק גדול שתלינו על הכתף. גם אדון רוזנצוייג עבד 
איתנו. בהיעדר עיתונים, הוא היה מקור המידע היחידי שלנו. בהפסקות 

העבודה סיפר לנו על האירועים הפוליטיים שהתרחשו בארץ ובעולם. 
הרווחנו מעט מאד ושכרי הזעום שימש לקניית אבקת חלב מיוחדת ויקרה 

מאד לתינוקת שהייתה רגישה לחלב פרה.

לידנו גרה משפחת פיכמן. מרצ'ל פיכמן הבחין בי. הוא הציע לאימא 
שאצטרף אליו לעבודה בחלוקת לחם לצרכניות. אחרי שקיבל את הסכמתה 

פנה אלי. שכרי יהיה 135 לירות לחודש. קפצתי על המציאה. כל בוקר נסענו 
למאפיה, העמסנו את הלחם הטרי למכונית שלו וסיפקנו אותו לצרכניות 

עד כיכר הלחם האחרונה. הכול הלך יפה מאד. במהלך הנסיעה פטפטנו על 
הא ועל דא. יום אחד סיפר לי בפנים נפולות כי איזידור הורה לו להעביר 

אליו את שכרי בסוף החודש ולהשאיר בידי עשר לירות בלבד. לא עניתי. מה 
כבר יכולתי להגיד? מרצ'ל לא יוכל לפעול בניגוד להנחיה שקיבל. ואני, על 
אחת כמה וכמה. שנינו היינו שבויים בידיו של איזידור. קיבלתי את הגזירה 
בהכנעה. בסוף היום מרצ'ל היה נותן לי כיכר לחם שחור וכיכר לחם לבן, 

אותן הבאתי כמובן הביתה. 

היחסים עם מרצ'ל התקררו. הנסיעות עברו עלינו בשתיקה. שוחחנו רק 
בענייני עבודה. לאט לאט התחיל להוריד ממני מטלות. "אתה לא צריך 

לעשות את זה", אמר והעמיס את הלחם בעצמו. במבט מתנצל נתן לי בסוף 

החודש רק את עשר הלירות שאיזידור הרשה לו לתת לי. אחרי ארבעה או 
חמישה חודשים אמר שהוא לא זקוק לי יותר. חשתי באי הנעימות שחש 

כלפי. הוא היה איש משכמו ומעלה. אין בליבי שום טרוניה כלפיו. לאורך כל 
התקופה התייחס אלי בכבוד רב. זכיתי ממנו ליחס הוגן ומכבד שמעולם לא 

קיבלתי מאיזידור ומאף אדם אחר בעולם. 

הבנתי שאיזידור לא בוחל בשום אמצעי להנמיך אותי בעיני עצמי ובעיני 
הסביבה. הוא חזר ואמר לאימא: "שום דבר לא ייצא ממנו". נזרקתי אחורה 

בזמן לימים שלנו ברומניה. שנאתו וסלידתו ממני הייתה גלויה. הוא הרבה 
לצעוק עלי. לא היה מי שיגן עלי. אמא בעצמה הייתה כל כך חלשה מולו. 
כשניסתה להתקומם על הפקעת השכר שלי ענה לה: "הוא ישן ואוכל פה. 

הוא צריך לשלם". 

עברתי לעבוד בחקלאות אצל שלושת האחים בנימיני. הם חכרו את 
כל אדמות המושב ועיבדו אותם. תושבי המושב שלא הצליחו למצא 

תעסוקה בחוץ עבדו בשדות של האחים. גם איזידור ואני. נהגנו 
להשכים קום ולהיות בין הראשונים שהתייצבו לעבודה. אימא ציידה 

אותנו בכריכים, ואחרי הליכה של כחצי קילומטר הגענו למבנה נטוש 
ובחזיתו שולחן. מאחוריו ישב אחד האחים, שמחה בנימיני, מעביד 
אכזרי וחסר חמלה. הוא סרב להעסיק את המבוגרים ושלח אותם 

הביתה כאשר הגיעו לבקש עבודה. אל בני המזל, שמצאו את פרנסתם 
אצלו, נהג בחוסר כבוד. "יותר מהר, יותר מהר", האיץ בכולנו. 

הרווחתי בין 172 – 179 לירות בחודש, תלוי במספר שעות העבודה. 
התשלום היה מגיע ישירות למזכירות המושב. אחרי המשכורת הראשונה 
איזידור החתים אותי על כרטיס העבודה והודיע לי: "מהיום רק אתה הולך 

לעבוד. אני צריך לבסס את המשק". הופתעתי שהוא פנה אליי ישירות. בדרך 
כלל הנחית עלי הודעות והוראות באמצעות אימא. הפעם ידע שהחלטתו לא 
תהיה על דעתה. ואכן אימא התמרמרה על ההשתמטות שלו מהעבודה. "אני 

לא יודעת מה הוא עושה כל היום. כולם הולכים לעבודה והוא נשאר בבית, 
מסתובב במושב ומדבר עם אנשים." ואכן, רוב המתיישבים הצליחו לבסס 
את המשקים שלהם בלי לוותר על עבודתם ובהצלחה גדולה יותר מאיזידור.

היום שלי התחיל בשעה שש בבוקר. בשעה שבע כבר הייתי צריך להתייצב 
אצל בנימיני. אחרי שעות העבודה הסתובבתי עם החברים ובערב הקשבתי 

למוסיקה. איזידור התלונן שהמוסיקה מפריעה לו לישון. אימא ניסתה 
להגן עלי: "זה מה שהנוער עושה בגיל הזה. מבלה והולך לישון מאוחר". 

בשבתות השלמתי שעות שינה. "הוא עצלן ואוהב לישון עד מאוחר", 
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התלונן באוזני קלרוצה וקוקה. באותה תקופה היינו בקשר טוב והן עמדו 
לצידי. "דוריקה בחור טוב", אמרו לו. המילים האלה צרמו באוזניו. הוא לא 

אהב לשמוע אותן.

כאשר שכר העבודה שלי הגיע למזכירות בסוף החודש איזידור לקח את 
כולו. אני ביקשתי רק שתיים וחצי לירות לבילוי סוף השבוע עם החבר'ה. 

הוא סרב. מאחורי גבו אימא נתנה לי את הכסף שקיבלה מדי פעם 
מאחותה רשליקה.

דלתות נסגרות 4
באופן בלתי צפוי, נפתחה בפני דלת חדשה. לרגע אחד, הרשיתי לעצמי 

להאמין שהגיעה התפנית המיוחלת שתשנה את חיי. דודתי אדלה, אחות 
אימי, הציעה לי לעבור לגור איתה בשיבובגמו, קנדה. היא הזדקקה לזוג 

ידיים נאמנות בחנות הבגדים שלה ושל סם שפתחו במקום. אימא נתנה את 
הסכמתה. שתי האחיות התחילו להתכתב. אדלה הנחתה אותנו איך למלא 

את מסמכי הבקשה ולהגיש אותם בשגרירות הקנדית. בעיני רוחי ראיתי 
את ההזדמנות שלי להתרחק מהאיש הנורא שממרר את חיי. ההתרגשות 

הלכה ומילאה אותי. אבל הדלת נסגרה באותה מהירות בה נפתחה. לפתע 
המכתבים מקנדה פסקו להגיע. דממת אלחוט. נשארתי עם סימן שאלה 

אחד גדול. מה קרה? 

עברו שנים עד שמצאתי את התשובה. כשנודע לידיקה, בתה של קלרה, על 
כוונתה של אדלה להביא אותי לקנדה, היא ניסתה להשפיע עליה להעדיף 

את אחיה שגר בברוקלין. "דורל לא מתאים לשום דבר", שכנעה את אדלה. 
בסופו של דבר האחיין לא גילה עניין בתפקיד ואני נשארתי תקוע במושב. 

עוד דלת נסגרה בפני. 

19541954
התגייסתי לצבא. אחרי הטירונות הוצבתי בחיל הנדסה קרבית. משם העבירו 

אותי לקורס נשקים בחיל חימוש. רוב השרות עבר עלי במחנה צריפין. 
בסופי שבוע הגעתי למושב. חייל אחר היה כותב בוודאי "הגעתי הביתה". 
אני לא הרגשתי בבית. עייף מאד מלילות שמירה ארוכים ניסיתי להשלים 

שנות שינה ולמלא את המצברים. זה לא הרשים במיוחד את איזידור 
שהמשיך לטעון שאני בטלן. 

כאשר עברנו למבני הקבע העמידו לרשות המתיישבים את הצריפים הישנים 
ואפשרו לנו להציב אותם בכל מקום שנבחר. איזידור מיקם את הצריף שלנו 

בחזית הבית משמאל לכניסה. על גגון הצריף בניתי שובך וגידלתי יונים 
להנאתי, תחביב שלמדתי לאהוב בברלאד. הגגון לא היה מספיק גבוה ובאחד 

הלילות היונים נטרפו על ידי חתול רעב שהצליח לטפס למעלה. לא ויתרתי 
והצבתי באמצע החצר עמוד גבוה יותר ובראשו כלוב עץ חדש. באחת 

מחופשותיי מהצבא גיליתי שהוא נעלם. לא הייתי צריך לחקור יותר מדי מה 
קרה. איזידור החליט שהנוצות נופלות על החציר המיועד לפרות. 

גם עיזים הוא לא אישר לי לגדל, למרות שקל מאד לגדל אותן. הן מתרבות 
מהר ונותנות חלב. חשבתי שזה יכול להיות עוד מקור הכנסה למשפחה. 

שטח לא חסר לנו. אבל איזידור פסל: "הן מטפסות על קירות וגורמות 
נזקים". הרהרתי לעצמי. איזו סיבה יש להן לטפס? אוכל לא גדל על הקירות.

ליד כל בית במושב פרחה גינה. התפתחה תחרות סמויה בין התושבים. 
למי יש אצבעות ירוקות יותר. רציתי שגם החצר שלנו תתהדר בגינה כזו. 

בהתלהבות רבה התחלתי לטפח את הפינה הירוקה שלנו. נהניתי מהתהליך 
ומהתוצאות. ההנאה שלי לא האריכה ימים. כשנעדרתי מהמושב למשך 

מספר ימים איזידור ניצל את ההזדמנות להרוס אותה ולחפור תעלה ארוכה 
לכל ארכה. לדבריו, התעלה הייתה נחוצה להזרמת מים מהברז. החצר 

הייתה גדולה דיה בשביל לתכנן תוואי אחר, אבל הוא הרי לא פספס שום 
הזדמנות לפגוע בי. אפילו פעם אחת לא זכיתי בחיוך או במילה טובה.

 

כל הזמן הזה, איזידור חי ליד החלום שלו ללכת בדרכו של אביו ברומניה ולהיות 
בעל חווה, כפי שסיפר בזמנו למר שטיינברג כאשר טוו את תכנית העלייה 

 לארץ. המשק בנווה ירק היה הדבר הקרוב ביותר למימוש הפנטזיה שלו.

"אתה אוצר! ממש אוצר! טעיתי", 
אמרה לי אדלה באחת משיחות 

הטלפון האחרונות שלנו. התרגשתי. 
מצאתי במילותיה נחמה גדולה. זה 
הספיק לי בכדי לסגור את המעגל. 
לפני מספר שנים ניסיתי לברר עם 
ידיקה את פשר נסיגתה של אדלה 
מהצעתה אלי להגיע לקנדה. "מה 
באמת קרה שם?" שאלתי אותה. 

"מזלך שלא הגעת", ענתה, "סם ואדלה 
השתגעו וסגרו את העסק. מה היית 

עושה פה תלוש ומחוסר עבודה"?

במדי צבא
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הוא עסק בחקלאות וניסה להרחיב את מקורות הפרנסה. 
לכל משק במושב הייתה רפת. הסוכנות הקצתה פרה אחת למשפחה. 

לימדו אותנו לחלוב ומאוחר יותר אף להשתמש במכונת חליבה. משהוחלט 
בסוכנות שהמושב יספק חלב לכל הסביבה, איזידור הרחיב את הרפת וקנה 

פרות נוספות בעזרת הלוואה שלקח מיאנקו, בעלה של רשליקה. הוא הצליח 
לרכוש מספר פרות, הצטייד בעגלה עם פרדה ובחרמש ויצא מדי יום לקצור 

עשב עבור הפרות. הפעילות הגופנית הטיבה עמו, ותוך מספר חודשים 
השיל את כל חגורת השומן שצבר במשך שנים. תפוקת החלב של כל בעלי 

הרפתות במשק נאספה במבנה מרכזי שעם הזמן הפך למקום מפגש של 
בני הנוער שסחבו לשם את דליי החלב. השמועה אמרה שיש המוהלים את 

החלב במים. מי שנתפס שילם קנס. 

לצד הרפתות וייצור חלב עסקו במושב גם בגידולי שדה. סוג הגידולים 
הוכתב מלמעלה. אחת המשימות שהטילו עלינו הייתה גידול כרוב, נשלח 

אלינו מדריך חקלאי והמושב נרתם למשימה. כל השטחים הפכו לשדות 
כרוב. כשהגיע זמן הקטיף התקבלה הנחיה לאסוף את התוצרת לתוך שקים 

ולהניח אותם בצידי הדרך. מישהו יישלח משאיות וידאג לשווק אותם באופן 
מאורגן. לכל אורך דרך העפר נערמו שקים אך איש לא הגיע לאסוף אותם. 

תוך זמן קצר הכרוב נרקב וענן סירחון עטף את היישוב. בלית ברירה היה 
צורך לסלק את כל התנובה. איזידור ידע לנצל את ההזדמנות. הוא העמיס 

את העגלה שלו בכרוב ונסע למכור את הסחורה בשוק בפתח-תקווה. כהרף 
עין כל הכמות נחטפה. 

אימא גידלה עופות בחצר הבית. לצורך כך גידרה חלק מהחצר. בשלב 
מאוחר יותר העופות הועברו לצריף אסבסט שנבנה על ידי הסוכנות. כמו כן 

גידלה עופות מטילות. מדי יום הביצים מוינו לפי משקל וסוג. חלקן נשארו 
לדגירה. לאחר שהאפרוחים התפתחו, אימא העבירה אותם לכלובים למשך 

שלושה חודשים נוספים. כשהגיעו למשקל המתאים נמכרו לסוחרי עופות 
שהגיעו למושב והעמיסו אותם בארגזים גדולים. הכסף מהמכירה הגיע 

למזכירות המושב ומשם היישר לכיסיו של איזידור. כשאימא שאלה איפה 
הכסף, איזידור פטר אותה בתשובה ששום דבר לא נשאר. הכול הלך לקניית 

תערובת המזון לעופות. התרוץ היה שקוף. ידענו לאן באמת הלך. 

אמנם לא נהנינו מהרווחים. אבל זכינו במרק עוף טוב. אימא בשלה מרק 
מעולה. בשום מסעדה תל אביבית לא הצלחתי לאכול מרק דומה עד שהגעתי 

לפריז. שם זכה לשם Pot Au Feu. סיר על האש. בפריז מגישים אותו 
לשולחן בסיר גדול עם מצקת. כל סועד לוקח חתיכת עוף ויוצק עליה מרק. 

גם רשליקה נהנתה מהעופות. היה אז מחסור חמור בארץ. עלי הוטל 
להעביר לה עופות שחוטים. הייתי מעמיס תיק גדול ונוסע ליפו באוטובוס. 

הברחת מזון הייתה בניגוד לחוק. האוטובוסים שהגיעו לתל אביב נעצרו 
לצורך חיפוש. כרגיל כבודת התיקים והחבילות של הנוסעים אופסנה מעל 

המושבים. כאשר התעורר חשדו של השוטר הבודק לגבי תכולת תיק זה או 
אחר שאל בקול רם "למי שייך התיק הזה". כולם התכווצו בכיסאותיהם וניסו 
להתעלם מהשאלה. השתיקה הסגירה את העובדה שמדובר בהברחה והתיק 

הוחרם. למזלי אף פעם לא נתפסתי ורשליקה זכתה לאספקה שוטפת. 

פרנסת המשפחה נשענה על שלושה מקורות. 
המשכורת החודשית שלי מהעבודה אצל האחים בנימיני. 

רווחי הרפת ומכירת החלב.
עבודתה של אימא בגידול ביצים, עופות ודוכן ירקות שפתחה ליד הצריף. 

אנשים הגיעו מחוץ למושב לקנות סחורה טרייה.
והיה גם משהו עם אווזים, הזכירה לי קוקה לאחרונה. עדות לרמת 

ההתמצאות שלהן בכל המתרחש אצלנו בבית. היה ביקוש גדול לכבד אווז 
מפוטם. כמו רבים במושב גם אימא גידלה אווזים ופיטמה אותם בגרעיני 

תירס מבושל. האווזים שלה היו הגדולים ביותר. 
למרות זאת תמיד חסר כסף בבית. איזידור טען שכל הרווחים הלכו לקניית 
גרגירי התירס לפיטום או אוכל לפרות ולתרנגולות. 172 הלירות שהרווחתי 

אצל בנימיני היו די והותר למשפחה של שלוש נפשות וילדה קטנה, ואף 
אמור היה להישאר עודף לחיסכון. אבל הוא לא נתן דין וחשבון איך 

הכסף שלנו מתנהל. הוא היה שליט יחיד בבית. היחידי שערך את הקניות 

אימא הייתה בשלנית מעולה. היא 
הפליאה לבשל דגי קרפיון. אהבתי 
במיוחד את הראש. שנים חיפשתי 

טעימים כאלה. לפני מספר חודשים 
מצאתי בשוק האוכל בדיזנגוף סנטר 

דגים בטעם המדויק של אימא. לצערי, 
אחרי זמן מה דוכן הדגים הועבר 

לעפולה. 

זכור לי ששתלתי ליד ברז המים שורש 
חזרת שמצאתי בשדה הסמוך. כשהוא 

התפתח והניב כמות מספקת של 
שורשים אימא הכינה מהם חריין.

במושב 1966
משמאל קלרה אימא ורשליקה
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בצרכנייה. לקראת סוף החודש הודיע לנו שהכסף נגמר. עד יום התשלום 
הבא הוא הסתפק בכריך שהכין לעצמו בצרכנייה ואילו אימא הסתפקה 

בצנימים ותה. 

ההתנהלות של איזידור הייתה חשאית וסודית. לא ידענו לאן הלך ומאין חזר. 
ביום קבלת הכסף במזכירות התלבש יפה במיטב בגדיו ועזב את הבית. "אני 

נוסע לרמתיים". אימא הייתה מסתכלת עליו בעצב, בטוחה שהוא הולך 
לשחק קלפים, כפי שנהג ברומניה, ולהפסיד את כל כספו. כשחזר התמידה 
לנקות את הז'קט שלו במברשת כדי שיהיה מוכן ליציאה הבאה שלו. אגב 

ניקוי, יום אחד הכניסה את ידה לכיס ומצאה כרטיסי נסיעה באוטובוס. לתל 
אביב. והוא הרי אמר לה שנסע לרמתיים. ביום התשלום הבא אימא ניגשה 
למזכירות. הם אישרו שאיזידור כבר לקח את כל המגיע לנו. לעת ערב חזר 

הבייתה בלי כסף. אימא הבינה מיד. "הכספים הולכים לקלרוצה וקוקה", 
התעמתה אתו. הצעקות הגיעו עד השמים ואימא סגרה את החלונות כדי 

שלא יגיעו לאוזני השכנים. 
"אני יודע מה איזידור עשה עם הכיסים התפוחים שלו", רמזתי לקוקה בלי 

להרחיב, באחת מהשיחות הרבות שלנו לאחר מותם של אימא ואביה. "הוא 
לא גנב", ענתה לי "וגם לא שיחק פוקר בארץ". לא הייתי צריך לשמוע יותר 

מזה. היא ידעה שהכסף שנהנתה ממנו שנים, הגיע מהמושב. 

אלה היו שנות הצמיחה וההישגים של כל חברי המושב. הם הרוויחו יפה, 
חלקם אף התעשרו, הרחיבו והוסיפו חדרים למבנה המקורי שקיבלנו. הבית 

שלנו נשאר כפי שהיה. הבית המפגר ביותר בכל המושב.  הרבה מריבות 
פרצו בין אימא לאיזידור על רקע זה, במיוחד לאחר שגילתה לאן הולך הכסף. 

1960-19561960-1956
לאחר השחרור מצה"ל חזרתי לעסוק בחקלאות במושב אצל האחים 

בנימיני. לא אהבתי את העבודה. יום רדף יום ובלי שום תכנית מעשית 
באופק חלפו להן שנתיים מתסכלות. לא ראיתי את עתידי במושב. איזידור 

דיכא כל יוזמה שלי. ידעתי שאני חייב לצאת משם. אבל לאן? חיפשתי 
ובחנתי כל אפשרות והצעה שהזדמנו לי, עד ששמעתי על ליטוש יהלומים. 
ענף היהלומים התפתח בארץ והיה ביקוש רב למלטשים. מצאתי מלטשה 
שהכשירה אנשי מקצוע. שכר הלימוד היה 300 לירות. הובטח לי שאחרי 

שלושת חודשי הקורס, אוכל להשתלב במקום ולקבל משכורת. ביקשתי 
מאימא שתארגן לי כסף מאיזידור על חשבון שכרי, שהמשיך להגיע 

למזכירות לזכות החשבון של איזידור. כצפוי, הוא סרב. "רק עכשיו קניתי 
פרה. אין לי כסף פנוי", תרץ. 

פניתי לרשליקה טובת הלב. חוף המבטחים שלי. בו במקום אמרה כן. היא 
תיתן לי את מלא הסכום, בתנאי שיאנקו לא יהיה בסוד העניין. "כשתרוויח 

תחזיר לי", אמרה. וכך היה.

בתום שלושת חודשי ההכשרה התחלתי לקבל שכר. 75 לירות בחודש. זה 
לא היה הרבה אבל די לשכירות חודשית בגובה 25 לירות, בדירת חדר עם 

שותף בתל אביב. שאר הכסף הספיק בדוחק רב לאוכל במסעדות זולות 
ולהוצאות אישיות. 

עברתי לתל אביב. הרחק מהמושב וקרוב לעולם הגדול. מדי פעם ביקרתי 
את רשליקה. כששמעה שרוב כספי יוצא על מזון הזמינה אותי להצטרף 

אליהם בארוחות הערב. בדרך זו יכולתי לחסוך קצת כסף ולהחזיר את חובי 
תוך זמן קצר. הייתי מאושר. סוף סוף נהניתי מעמל כפיי. איש לא לקח ממני 

את מה שהרווחתי בזיעת אפי. 

בסופי שבוע חזרתי למושב. איזידור המשיך להזכיר לאימא שאני חייב 
להשתתף בהוצאות הבית. באחד מימי שישי הגעתי למושב בשעה מאוחרת. 
ברגע שנחו עלי עיניו, התחיל לצעוק ללא כל סיבה. עצם נוכחותי הייתה כמו 

סדין אדום. 
"אתה משוגע", אמרתי לו. "לך תדפוק את הראש בקיר". 

הייתי בטוח שיכה אותי. אבל הוא לא ענה והמשיך ללכת לכיוון הרפת. 
תפסתי את התיק שלי ויצאתי מהבית כלעומת שבאתי. אימא מיהרה אחרי 

ובקשה שאחזור. אבל הייתי נחוש. שבעתי מהאיש הזה. 
"אל תיתן לו ללכת", היא התחננה בפני איזידור. האצתי את הקצב. הלכתי 

באמצע שנות החמישים הודיעו לי 
שבוריה מגיע לביקור וישהה בחניתה. 

נסעתי לקיבוץ באוטובוס. כל הדרך 
הרהרתי בהשתדלות שלו למעני 

במהלך השנים. עכשיו כבר עבדתי 
בליטוש יהלומים והרווחתי מספיק 

לצרכיי. לא הייתי זקוק לתמיכה 
כלכלית. התרגשתי לקראת פגישתנו. 
סוף סוף אוכל לראות את אחיו הגדול 
של אבא. הוא הרי עזב את רומניה עוד 
לפני שנולדתי. הגעתי לקיבוץ, דרורה 

הובילה אותי לחדרי והציעה לי לאכול 
ארוחת ערב בחדר האוכל. "מחר אחרי 

ארוחת הבוקר אקח אותך לבוריה", 
אמרה. הייתי דרוך כל הלילה. דמיינתי 

לעצמי שאפול על צווארו, שנתחבק, 
שגם הוא יתרגש כמוני. למחרת דרורה 

הובילה אותי לחדרו. הוא ישב על 
ספה ונראה קר ומנוכר. בקושי חילץ 

מילה אחת מפיו. 
כך הסתיימה פגישתנו במפח נפש 

גדול. בשעה עשר כבר הייתי עם רגל 
אחת על מדרגות האוטובוס לחיפה. 

משום מקום הופיע בוריה ודחף לידי 
שטר של 50 לירות. הוצפתי בושה 

ומבוכה. ציפיתי שיראה בי יותר 
מיתום דלפון. שיראה אותי. דוריקה. 

בן אחיו שלמרות הכול מצליח לסלול 
את דרכו לעצמאות.
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ברגל עד הכביש הראשי. תנועת האוטובוסים כבר פסקה. המשכתי לצעוד 
עד פתח תקווה ומשם לקחתי מונית לתל אביב. הרגשתי טוב. היה לי מקום 

מקלט ומיטה להניח עליה את הראש בלי שאיש יצעק עלי.
 

נעדרתי מהבית שלושה חודשים. אימא התחננה שאחזור. היא בקשה 
מרשליקה שתנסה להשפיע עלי. 

 באחד מביקוריי אצל רשליקה פגשתי את אימא שחיפשה כתף להניח עליה 
את הראש. רשליקה הייתה אוזן קשבת לכל בעיותיה עם איזידור, ותמיכה 

כספית בשעת הצורך. בכל ביקור החליקה לידה של אימא כמה לירות 
ועזרה לה לממן את טיפולי השיניים כאשר הזדקקה. באותו יום גם מינה, 

אחותן הבכורה הגיעה לבקר. 
שטופת דמעות, אימא שפכה את ליבה:

"דוריקה, לאחר שעזבת מכרתי את מעט התכשיטים שעוד נשארו לי מאבא 
שלך, על מנת לכסות את החשבון בצרכנייה. לא נשאר לי ממנו כלום". 

כאב לי. ידעתי כמה התכשיטים היו חשובים לה. 
"מה לא מכרת"?

"רק את העגילים מתנת האירוסין ואת טבעת הנישואין שקיבלתי מאבא שלך". 
זה היה סופם של התכשיטים שאבא שמר עבורנו לזמנים קשים. הוא היה 
איש מעשי שהתכונן לבאות. הוא רק לא דמיין שפרי עמלו ייפול בידיו של 

האדם הלא נכון. 

חיידק הבמה
כמו אבי ז"ל, נדבקתי בחיידק הבמה. כזכור, אהבתו ותשוקתו של אבי 

לקולנוע כמעט עלו לו בחייו כאשר בגיל שש עשרה הסתנן לאונייה שהאמין 
שתיקח אותו להוליווד. 

היו לי חלומות דומים. ניסיתי להגשים אותם. 

הניסיון הראשון היה בתקופת עבודתי אצל האחים בנימיני. נתקלתי במודעה 
בעיתון שבישרה על פתיחת קורס למשחק בקולנוע. נרשמתי. הלימודים 

התקיימו בתל אביב פעמיים בשבוע בשעות הערב. לאחר יום עבודה בשדה 
הספקתי להתקלח, לתפוס אוטובוס ולהגיע בזמן. חששתי מתגובתו של 

איזידור. הוא אמנם גילה את החדשה, אבל משהבין שהלימודים אינם על 
חשבון שעות העבודה והכנסתנו החודשית לא תיפגע, הניח לעניין. הקורס 
לא נמשך זמן רב וממילא רוב הזמן לא לימדו אותנו אלא עסקו ברכילות. 

התלמידים עזבו בזה אחר זה ואני ביניהם. 

ההזדמנות השנייה נפלה לידי כאשר גרתי בתל אביב. הייתי חופשי לעשות 
כרצוני בלי לבקש ולקבל את רשותו של איש. הגשתי את מועמדותי לקורס 

למשחק של תיאטרון הבימה. הזמינו אותי לראיון קבלה ונדרשתי להגיע 
מוכן עם מונולוג. נעזרתי באחד מאנשי הבימה אשר הכין אותי למעמד. ביום 
המיועד עליתי לבמה וזכרתי כל מילה בעל פה. לצערי לא עברתי את המבחן.

 
לא הרמתי ידיים. חיפשתי חוגים פרטיים למשחק במה והגעתי לשחקנית 

פניה לוביץ, מראשונות שחקני הבימה. מסתבר שהיא זו שפסלה אותי 
במבחן הכושל בתיאטרון עצמו. לא זכרתי שהייתה בחבר השופטים. אבל 
היא זכרה אותי. מהרגע הראשון שכף רגלי דרכה בסטודיו שלה לא פסקה 

לבקר אותי. אני לא זוכר אם שילמתי לה אבל יצאתי משם חפוי ראש. לקח 
לי זמן להתאושש מהמילים החריפות שלה. בדיעבד סיפרו לי שאיש לא 

נמלט מארס הביקורת שלה. 

למרות הכול, החיידק לא הרפה ממני. ביקשתי להתקבל לבית צבי, בית הספר 
הגבוה לאמנות הבמה ברמת גן. ידיעה בעיתון סיפרה על פתיחת מחזור 

הלימודים הראשון של בית הספר. נרשמתי והוזמנתי למבחן. בין הבוחנים היו 
השחקן אהרון מסקין, מבקר האמנות ד"ר חיים גמזו ובמאי צרפתי בשם ז'אן 

דואט שפתח בית ספר דומה בקנדה. לא הכרתי איש מהם ולא הייתי מודע 
לגודל המעמד והאתגר. לאחר שהצגתי את עצמי, הטילו עלי לבצע מספר 
תרגילים. כעבור שבוע הוזמנתי להתחיל את לימודי במוסד המכובד הזה. 

יכולתי לבחור בין לימודי ערב ללימודי בוקר. לימודי ערב אפשרו לי להמשיך 
לעבוד במשך היום ולהתפרנס. הכול הלך טוב עד שהעבירו אותי ללימודי 

בוקר. לקחתי פסק זמן מהעבודה והקדשתי את זמני ללימודים. כאשר חשבון 
הבנק שלי הלך והצטמק הבנתי שאני חייב לבחור בין לימודים לבין עבודה. 

מצד אחד השתוקקתי להמשיך בלימודים. מן הצד השני לא היה לי גב כלכלי 
שיאפשר לי להמשיך. 

ביקשתי ריאיון עם ז'אן דואט שנמנה על סגל המורים. רציתי להיות בטוח 
שאני מקבל החלטה נכונה. שאלתי אותו האם לדעתו אני מספיק מוכשר 

כדי להצדיק את המשך הלימודים. הוא התייחס לשאלתי ברצינות רבה וענה 
לי בעזרת המתורגמן שתיווך בין שנינו: "יש לך גוף טוב שמתאים לקולנוע". 

הוא נתן לי חומר למחשבה. עזבתי את בית הספר עם מכתב המלצה 
שעוד אעשה בו שימוש בעתיד. המחזור הראשון הוציא כמה מהשחקנים 
המוצלחים בישראל. מי שהצליחו יותר מכולם היו זאב רווח, איש שמח 

שצחק ללא הפסקה, ויוסף שלום ששינה את שמו ליוסף שילוח.

כעבור שנים פגשתי את ד"ר גמזו 
במטוס. הוא כמובן לא הכיר אותי אבל 
אני זיהיתי אותו וניגשתי אליו. הזכרתי 

לו מי אני. "בחרת במקצוע הנכון לך", 
אמר לי.

הזמנה לבית ספר למשחק וכתבה 
בעמוד 203
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חזרתי לעבוד בליטוש יהלומים. אבל לבי נכסף לשחקים. רציתי להיות דייל. 

 איש בסביבתי לא ידע להנחות אותי איך מגיעים לתפקיד הזה. חיפשתי 
בכל דרך. 

מקס, חברי הטוב מהמושב, עבד בתעשייה האווירית ליד נמל התעופה לוד. 
משם יכול היה לצפות בצוותי האוויר בדרכם למטוס. בתמימותי, הפצרתי 

בו שישאל אותם איך מגישים בקשת קבלה. זו, כמובן, הייתה משימה בלתי 
אפשרית. גדר גבוהה הקיפה את השדה. "תקפוץ מעבר לגדר", ביקשתי 
בייאוש. שכנה של רשליקה סיפרה על קרוב משפחה שלה שעובד כסבל 
בנמל התעופה. היא הבטיחה לבדוק אתו אולי במקרה ידוע לו מה צריך 

לעשות. גם הוא לא ידע. מה לו ולדיילים? הייתי באובססיה. איך מגישים 
בקשה? איפה משיגים טופס בקשה? לאן פונים? 

התשובה הגיעה מהמקום הכי פחות צפוי. באחת מתקופות המילואים שלי, 
בעודי יושב אחר כבוד בחדר השירותים, נזדמן לידיי עיתון. עיניי נפלו על 

מודעה: "לחברת אל-על נתיבי אוויר לישראל דרושים דיילים/דיילות אוויר, 
לפרטים נוספים נא לפנות אל....". לא האמנתי למראה עיניי. באותו ערב 
קיבלתי פס לצאת מהמחנה. חזרתי לתל אביב והזדרזתי לענות למודעה. 

מעטפת התשובה לא אחרה להגיע בדואר היישר לידייה של בעלת הבית 
החטטנית, ממנה שכרתי את הדירה. היא נהגה לפתוח כל מכתב ונזכרה 

להניח אותו על מיטתי באחור של מספר ימים. "הינך מוזמן לוועדת קבלה", 
נכתב. הוועדה התכנסה בו ביום. האם אספיק להגיע?

החלפתי בגדים ורצתי לשם כל עוד נפשי בי. הגעתי בדיוק כאשר הסתיימה 
עבודת הוועדה. נפנפתי במכתב הזימון בפני שלושת המראיינים שיצאו 

מהחדר. 
"זומנתי לראיון קבלה", התחננתי על נפשי. 

בחוסר רצון מופגן חזרו לחדרם, הזמינו אותי פנימה, התישבו מאחורי 
שולחן גדול והתחילו להמטיר שאלות. 

"האם אתה קורא עיתונים"? 
כן. 

"אילו עיתונים"? 
הארץ, ידיעות אחרונות, מעריב, 

"מה אתה יודע על פסטרנק"? 
הכרתי את כל הסיפור עליו. רבות דובר על החלטתו לוותר על פרס נובל 

לספרות, בו זכה בזכות הרומן הגדול ד"ר ז'יוואגו, בגלל החרם שהוצא עליו 

בברית המועצות, מולדתו. 
"תודה רבה. זה הכול", נאמר לי בפנים חתומות ונשלחתי לדרכי. 

כעבור שבוע קיבלתי מכתב קצר: 
 "הינך מתאים לעבודה בתחום התיירות. מאחלים לך הצלחה בכל 

אשר תפנה". 

בעיניי, המכתב הזה דווקא היה חיובי. אם אני מתאים לתחום התיירות למה 
לא כדייל אוויר? באותם ימים למדתי ב"ברליץ", בית הספר לשפות, על מנת 
לשפר את האנגלית שלי והתיידדתי עם אחד הסטודנטים. ביקשתי את עצתו. 

"זרקו אותך דרך הדלת? תקפוץ בחזרה דרך החלון", אמר והציע לי לשלוח 
חזרה את מכתב התשובה בצרוף מכתב ההמלצה שקיבלתי בעבר מבית 
הספר הגבוה לאומנויות הבמה ברמת גן. ידעתי שיום אחד יהיה בו ערך. 

כעבור שבוע זומנתי לוועדה בבית ציוני אמריקה. 

הפעם הייתי מוכן והגעתי בזמן. הצטרפתי לשורה ארוכה של צעירים שחיכו 
לתורם להיכנס לוועדה. תורי הגיע די מהר. מאחורי השולחן הארוך ישבו 

הפעם כעשרים מראיינים. שלושה מהם בלטו באופן מיוחד. גבר גבוה 
שהסתתר מאחורי משקפיים שחורים ומשני צדדיו שתי גברות. מאוחר יותר 

ייוודע לי שאלה היו קורט מאייר, הדייל הבכיר בחברה, על פיו יישק דבר, 
ושתי דיילות בכירות.

הייתה לי הרגשה טובה. ישבתי באמצע החדר, הצגתי את עצמי ועניתי 
בקצרה לשאלות שנזרקו לעברי מכל עבר. 

"במה אתה עוסק"?
בחקלאות ובליטוש יהלומים. 

"מה הקשר בין חקלאות לבין עבודה כדייל"? 
אני מחפש עבודה מעניינת.

"תצטרך לשטוף צלחות, האם זאת עבודה מעניינת"? 
מה כבר יכולתי לענות? השתדלתי לא לצאת מריכוז.

"אני תמיד עומד בהתחייבויות שלי. גם אם לא יהיה מעניין, לא אפר את 
החוזה".

"אתה יוצא רומניה"? שאלה אותי אחת מהן.
כן.

 "אז אתה מדבר רומנית"?
כן. 

"למה לא ציינת"? 
"כי לא חשבתי שזאת שפה חשובה". הרגשתי שזו תשובה צנועה ולא 

מתרברבת.
"רשום שהיית כבר בוועדת קבלה. למה דחו אותך"? שאלה הגברת השנייה.
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זו הייתה שאלה מכשילה. לא היה לי מושג מה כתבו עלי בוועדה הקודמת. 
ברגע זה הגברת התחילה לדבר אלי אנגלית שוטפת במבטא יקה כבד 

ובמהירות. בקושי קלטתי מה היא אומרת. בתוך מערבולת המילים הבנתי 
משפט אחד. 

"דייל זו עבודה קשה. תצטרך להרים מיכלים כבדים. זה לא בשבילך". 
ידעתי שאני צריך לענות באנגלית. ידעתי גם שאם אענה באריכות קרוב 

לוודאי שאכשל. 
"Yes, but give me a chance", בחרתי לענות. "כן, אבל תנו לי 

הזדמנות". 
זאת הייתה התשובה הטובה ביותר שיכולתי להעלות על דעתי באותו רגע 

מכריע.
האיש במשקפיים הכהים הרים אלי מבט ושאל.

 "אני רואה ששם המשפחה שלך הוא גטלן. האם אתה מכיר את 
אמיל גטלן?"
"כן", עניתי. 

מי הוא בשבילך?" 
"בן הדוד שלי". לא דייקתי בייחוס. 

"זהו, אתה יכול ללכת, תקבל תשובה בדואר". 
אמיל גטלן, אחיה של קלארוצה, היה בעל המסעדה המפוארת ביותר אז 

בתל אביב: הקסבה - כרטיס הכניסה לאליטה של החברה. זה הדבר הטוב 
היחידי שיצא לי בחיים מהשם גטלן שנכפה עלי. אם איזידור היה יודע 

שהשם הזה סלל לי את הדרך לעצמאות שלי, הוא היה יוצא מדעתו. לא 
הייתי רוצה להיות לידו ברגע כזה. אבל הוא לעולם לא ידע. 

כעבור שבוע זומנתי למחלקת ההדרכה בנמל התעופה לוד לסדרת מבחנים 
ארוכה. התבקשתי לכתוב חיבור בשפה זרה, אפילו ביידיש. התחלתי לכתוב 

בשפה שהייתי בטוח שאיש לא הכיר. למדתי אותה מיאנקו, בעלה של 
רשליקה, באותם ערבים ארוכים שהעברנו יחד. הוא שכנע אותי שיידיש היא 

שפה קלה ולימד אותי לקרוא בעיתון היידי "לעצטע נייעס".  

נשלחתי עם כל הקבוצה למלון "השרון" בהרצליה להשתלמות בנימוסי 
שולחן. היו גם שיעורים רבים אחרים במגוון נושאים. בחלקם נדרשנו לשנן 
ולזכור תכנים, עובדות ומספרים בעל פה. הדרך עוד ארוכה, הזכירו לנו מדי 

יום, וסיננו מועמדים לא מתאימים. 

 17 באפריל 1962
התבשרתי שעמדתי בהצלחה בכל המבחנים. התקבלתי לאל על. הגשמתי 

את החלום הגדול שלי. חיכיתי בקוצר רוח לשיבוץ הראשון שלי בלוח 
הטיסות. בינתיים התבקשנו לעזור בשדה התעופה, בעיקר בזמן ירידת 

הנוסעים מהמטוס לאחר הנחיתה. בנוסף, התבקשתי לעזור בהצבת צוותים. 

בימים החופשיים בין הטיסות התנדבתי לעבוד גם בעבודה משרדית. 
הרגשתי צורך להוכיח את עצמי בכל יום מחדש. אהבתי את העבודה הזאת 

והמשכתי בה גם לאחר שהתחלתי לטוס. 

טיסת הבכורה שלי הייתה במטוס Bristol Britania. לאל על עדיין לא 
היו אז מטוסי סילון. תל-אביב, איסטנבול, וינה, איסטנבול, תל-אביב. טיסה 

מורכבת. במטוס היו חמש מגירות פח שהכילו כוסות ניר, כפיות פלסטיק, 

מטוס בריסטול בריטניה בשירות 
חברת אל על. מקור: ויקיפדיה. 

מסעדת הקסבה. יושבים: משה דיין 
 ואמיל גטלן. עומדים מאחוריהם: 

סבה גטלן אחיו של אמיל ורות אישתו 
במדי אל עלשל אמיל
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קפה נמס, שקיות תה ומצרכים נוספים. בקורס נדרשנו לזכור מה היה בכל 
מגירה כדי לא לפתוח ולסגור ללא צורך. כבדרך אגב, המדריך בטיסה 

ביקש ממני להכין לו כוס קפה. ידעתי שהוא בוחן אותי. רעדתי מפחד. במזל 
גדול, פתחתי את המגירה הנכונה. היה בה כל מה שצריך בשביל להכין כוס 
קפה. הגשתי אותה למדריך ולא ראיתי אותו יותר במשך כל הטיסה. בסוף 

הטיסה הוא כתב עלי דוח מצוין. זה היה הצעד הראשון שלי בבניית מעמדי 
בחברה כדייל טוב.

ירדתי בתחנה הראשונה, "איסטנבול". קניתי גלויות עם נוף מקומי, כתבתי 
כמה מילים הדבקתי בול ושלחתי לכל בני המשפחה בארץ ובעולם. קיבלתי 

מכתבי תגובה מכל אחד מהם. כולם היו מלאי התפעלות. יש לזכור כי 
בתחילת שנות השישים רק ישראלים מעטים טסו לחו"ל. הרגשתי שאני 

בפסגת העולם.

בקומה זקופה בישרתי לאימא על הצלחתי.
"את יכולה לספר לאיזידור שלמרות נבואות הזעם שלו יצא ממני משהו".

"אני מאחל לו להתרסק עם המטוס!" ענה בתגובה.

אימא הזדעזעה מתשובתו, השמיעה צעקה גדולה, ארזה מזוודה וברחה 
לרשליקה. במשך שלושה חודשים סרבה לחזור למושב. היא נהנתה להיות 

עם אחותה ולעזור לה בניהול משק הבית. אני נשארתי אדיש לתגובתו. שום 
דבר לא הצליח לקלקל לי את תחושות הסיפוק, הניצחון והחופש. הרגשתי 

שאני פורש כנפיים. 

עם הזמן אל על חנכה מחלקה ראשונה במטוסי הבואינג 707 שרכשה 
והכשירה דיילים שיוכלו לשרת נוסעים מכובדים. זכיתי להיות ביניהם.

 
לאחר כל טיסה, בדרך כלל בסופי שבוע, הגעתי למושב. איזידור קרקר 

סביבי כמו כלבלב המנסה לרצות את אדוניו. לעיתים ביקש ממני לקנות לו 
סכיני גילוח ווילקינסון שהיו יקרים מאד בארץ. פינקתי אותם בנס קפה, 

שעדיין לא יובא לארץ ובשאר פינוקים. התחילה תקופת הדולצ'ה ויטה שלי. 
החיים הטובים. 

איזידור ביקש ממני הלוואה על מנת לקנות עגלים, לגדל ולמכור אותם 
כאשר יגיעו למשקל הרצוי. את הרווחים יחלוק איתי. נתתי לו את הכסף 
וכשהחזיר לי אותו סירבתי לקבל את חלקי ברווחים. אני לא צריך כסף, 

אמרתי לו.

1964/651964/65
סוף סוף יכולתי להרשות לעצמי חופש ועצמאות. 

בחשבון הבנק שלי חיכו לי שמונה מאות לירות 
שהצלחתי לחסוך בזמן עבודת ליטוש יהלומים. זה 
היה הסכום המינימלי שנדרש אז על מנת לפתוח 

חשבון בנק. בינתיים רשליקה שמרה עבורי את הכסף 
שהרווחתי עד שהגעתי לסכום הזה ופתחתי חשבון 

בסניף בנק בשוק הכרמל. 

לא רציתי להמשיך לחלוק דירת מגורים עם שותף. 
רציתי לרכוש דירה. לשם כך השתמשתי בכספי 

החסכונות בקופת הגמל שלי באל על, לקחתי הלוואה 
בבנק ועדיין חסרו לי אלף לירות. כשהגעתי למושב 

שיתפתי את אימא בתוכניות שלי וסיפרתי לה שחסרים 
לי אלף לירות. פניתי גם לרשליקה והיא הציעה שאדבר 
עם יאנקו. "תגיע בשמונה בערב, זו השעה שהוא חוזר 

מהעבודה". הגעתי לפני השעה היעודה וחיכיתי לו. 
ברגע שראה אותי, ביקש שאתלווה אליו למטה. לפני 

שהספקתי לפתוח בשיחה ולבקש את עזרתו, הוא הפתיע 
אותי בבקשה משלו: "אולי יש לך אלף לירות להלוות 

לי? קניתי משהו וזה הסכום שחסר לי". הייתי במבוכה. 
אמרתי לו שאין לי, הסתובבתי והתרחקתי מהמקום. 

 פניתי לאחיו פישל. "למה לא בקשת מיאנקו"? התעניין. לא רציתי 
 להלבין את פניו של יאנקו ושתקתי. פישל החתים אותי על דף נייר 

 והניח אותו מתחת לכרית של בתו. אמונה תפלה של רומנים שהצביעה 
על קדושת המעשה. 

"כאשר תחזיר את הכסף אוציא את הנייר ואקרע אותו לגזרים".
כעבור שישה חודשים החזרתי את הכסף וקיבלתי את גזרי הנייר. 

הגעתי לפסגת העצמאות שלי. הייתה לי עבודה קבועה שאהבתי ועמדתי 
לרכוש דירה משלי. דירת שני חדרים ומטבח, בצפון הישן של תל אביב. 

הדירה הזולה ביותר שיכולתי להרשות לעצמי בכסף שעמד לרשותי. יאנקו 
התלווה אלי לפגישה עם הקבלן בניסיון להוריד את מחירה, אך ללא הצלחה. 

הקבלן היה קשוח ממנו. 

בתחילת שנות השישים עליית 
יהודי רומניה הייתה בשיאה; עשרות 

אלפי יהודים הצליחו לצאת בעזרת 
גורמים יהודיים בעולם. באופן טבעי 

מצאתי את עצמי משובץ בטיסות על 
קו ישראל רומניה. שליטתי בשפה 
הרומנית סייעה רבות בתקשורת 

עם העולים. הם שמחו למצוא דייל 
ישראלי שמדבר בשפתם והתנפלו עלי 

בשאלות ובקשות למידע. מסיבות 
פוליטיות, לא התאפשרו טיסות 

ישירות לישראל ובדרכנו לארץ היינו 
חייבים לעצור לחניית ביניים באתונה. 

שם חיכו שליחי הג'וינט שהסבירו 
לעולים שעומדת בפניהם גם אפשרות 
להמשיך מיוון לקנדה ובינתיים ישכנו 
אותם בבתי מלון. חלק מהעולים אכן 

בחרו לא להמשיך לישראל ולנסות 
את מזלם ביעדים אחרים. לא אהבתי 

את הטיסות האלה. לא רציתי שום 
מעורבות בסוגיה רגישה זו. 

לה דולצ‘ה ויטה. אוקטובר 1964
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התחייבתי למחיר. עמדתי על קרש הקפיצה הגבוה ביותר בחיי, אבל כמעט 
ופספסתי את הקפיצה. הייתי שיכור מתחושת העצמאות שאפפה אותי. 
השתחררתי מאימת האיש שמרר את חיי ורציתי לחוש את רוח החופש 

במלואה. הייתה לי תוכנית מפורטת שלא הייתי מוכן לוותר עליה. 

היה לי הרבה כסף בכיסי שיועד לתשלום לקבלן. במקום זאת, נסעתי לפריז 
ללמוד צרפתית. היה לי כבר ידע בסיסי מלימודי צרפתית בבית הספר 

 Alliance בברלאד ורציתי לשפר אותו. נרשמתי ללימודים בבית הספר
Française ברחוב Boulevard Raspai. בסמיכות מקום מצאתי מלון 

זול שנקרא Delambre , על שם הרחוב בו נמצא. חייתי שלושה חודשים 
מעניינים ומרתקים בחברת צעירים מכל העולם שבאו לאותה מטרה. גם טוני, 

לונצ׳ו ובתם פליציה שהו בפריז באותם ימים. נהגנו להיפגש בבית המלון 
שלהם ולצאת יחד לארוחת ערב. נשמתי חופש ושחרור מוחלטים. 

סיפרתי לטוני ולונצ׳ו שאני חי על חשבון הכסף שיועד לקבלן ונהנה מכל 
רגע. הם כמובן לא הבינו את הבחירה שלי וראו בה חוסר אחריות. אבל לא 

הקשבתי. הייתי חייב למצות את התוכנית שלי ושום דבר או אדם לא יעמדו 
בדרכי. הרגשתי תעוזה וביטחון עצמי כפי שאף פעם לא הרגשתי לפני כן. 

מבחינתי השמיים היו הגבול.
 

אחרי שלושה חודשים עזבתי את פריז וחזרתי לארץ. רציתי להאמין שאני 
מדבר צרפתית כמו יליד צרפת. בדרך לשדה התעופה שוחחתי עם נהג 

המונית. בעיקר אני דיברתי והוא הקשיב. מדי פעם השיב לי בנימוס. באמצע 
הדרך פנה אלי בפתאומיות ואמר: "אתה מדבר צרפתית טובה מאוד". 
במקום ליהנות מהמחמאה כמעט נעלבתי. חשבתי שאני באמת מדבר 

צרפתית כמו יליד צרפת.

חזרתי לעבודתי כדייל באל על, הצלחתי לשלם לקבלן את מלוא הסכום 
והשלמתי את רכישת הדירה. בסופה של ההרפתקה הצלחתי גם ללמוד 
צרפתית וגם לקנות דירה. שיפצתי אותה והפכתי אותה לדירה מרווחת 

ויפה מאד. החיסרון היחידי שלה היה מיקומה בקומת קרקע, חבויה מעיני 
השכנים. אף פעם לא הרגשתי בה בטוח. נעדרתי מהארץ תקופות ארוכות 

וחששתי שמישהו יפרוץ אליה. 

עשרים ושתיים שנים נהדרות כדייל באל על היו השנים הטובות ביותר 
בחיי. טסתי ליעדים רבים. פגשתי אנשים מפורסמים וחשובים בעלי השפעה 
בעולם כולו. התיידדתי עם נוסעים שהכרתי במהלך הטיסות. זכיתי בהערכה 

רבה. אהבתי כל יום מחדש.

לאט לאט הפסקתי למצוא את מקומי במושב ובמשפחה בכלל. התרחקתי. 
הגעתי לעיתים רחוקות בין הטיסות, בעיקר בשביל לבקר את אימא. 

התעצבתי לראות שהיא הפכה להיות בית הארחה של בני משפחת גטלן 
המורחבת שהגיעו לביקורים ושהו אצלם תקופות ממושכות.

אוקטובר 1964
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1973
אימא ואיזידור עוברים לפתח תקווה

אימא רצתה לגור בעיר. איזידור סרב בכל תוקף. לא עלה על דעתו לנטוש 
את חלום חייו שקרם עור וגידים וצמח בעמל רב. למרות זאת בשנת 1973 

הם עברו לפתח תקווה.

את הרעיון הגה ודחף יוסל'ה זמושטיאנו, בן המושב, עסקן מפלגתי בלתי 
נלאה. הוא ידע להסתדר, לתמרן בין כולם ולהתברג למקומות הנכונים, בין 
היתר כמנהל "המשביר לצרכן", למרות שלא היה לו כל ניסיון רלוונטי. גם 

הפעם יוסל'ה היה הכוח המניע. הייתה לו סיבה טובה. 

בגיל שמונה עשרה זהבה עמדה בפי החלטה חשובה; לבחור בין גיוס 
לצה"ל לבין נישואין. היא בחרה להתחתן. המיועד היה צבי זהבי, לשעבר 

הרש זמושטיאנו. כולם קראו לו צביקה, הוריו ואחיותיו המשיכו לקרוא לו 
הרשול'ה. הוא היה אחיינו של יוסל'ה.

הייתי בחופשה בברבדוס כאשר נפלה ההחלטה. קיבלתי מאימא מכתב בהול 
לחזור לארץ לקראת החתונה. כשהגעתי מצאתי את זהבה מוטרדת מאוד 

לקראת השינוי הגדול. "אפילו מקרר אין לנו", התלוננה. החלטתי שזו תהיה 
מתנת הנישואין ממני ולקחתי אותה לחנות אמקור שהייתה בסמוך לתחנה 

המרכזית של תל אביב. 

החתונה נערכה באולם אירועים 
בפתח-תקווה. הזוג הצעיר שכר 

דירה זמנית ליד בית החולים 
 בילינסון, עד שנמצאה להם 

 במושב דירת חדר וחצי מתוך 
 מלאי הדירות שיועדו במקור 
לבעלי מלאכה, שאינם חברי 

המושב. לאחר הולדתו של בנם 
 הבכור שלומי התעורר הצורך 

בדירה גדולה יותר, לטווח ארוך.

כאן נכנס לתמונה יוסל'ה. בחיפושיו 
אחר פתרון שיעזור לאחיינו לרכוש 

משק במושב הוא מצא את רשומות 

החתונה של זהבה

בחתונה של זהבה. מימין: אני, פויו בעלה של קוקה, זהבה, קוקה וצביקה החתן
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 תושבי המושב בסוכנות היהודית ומנהל מקרקעי ישראל. גם שמי נכלל 
בהם כמובן.

"אתה משלם מיסים עבור הבן שלא גר במושב", לחש על אזניו של איזידור. 
"זה עולה לך המון כסף. בפועל, הוא כבר לא גר כאן". הייתי אז דייל באל על 
והייתה לי דירה בבעלותי בתל אביב. הרמיזה של יוסל'ה לא ניתנה בתם לב. 

איזידור לא היה צריך לשמוע יותר. הוא בישר לי על החלטתו למחוק אותי 
מרישומי המוסדות ולחסוך את תשלומי המיסים שעל שמי. האמת, בכלל 
לא הייתי מודע לאותם תשלומי מיסים. בדיעבד הסתבר לי שעם מחיקתי 

מהרישומים נמחקו גם זכויותיי במשק. 

באותו שבוע קפצתי לביקור. נכנסתי הביתה דרך דלת המטבח. מבעד לדלת 
הסלון, שהיתה סגורה, שמעתי את קולותיהם של זהבה ואיזידור. הם דיברו 

בלהט. השיחה הזאת לא הייתה מיועדת לאוזניי. 
"דוריקה הוא לא הבן שלך. אני הבת שלך, תרשום את המשק על שמי". 

"מה את רוצה ממני? עוד לא מתתי, לא מתתי", ענה ברומנית.
פתחתי את דלת הסלון. ברגע שראתה אותי, זהבה יצאה בסערה וחלפה על 

פניי מבלי להעיף בי מבט. איזידור נראה כעוס מאוד.

יוסל'ה המשיך לקרקר סביב הבית שלנו. בכל פעם שהגעתי ראיתי את 
מכוניתו חונה ממול. לא השליתי את עצמי שהוא מגיע רק כדי להגיד שלום. 

הוא הרבה להסתודד עם אימא ואיזידור. על מה דיברו, גיליתי מאוחר יותר. 
מאוחר מדי. הוא הציע להם דרך לפתור את בעיית המגורים של צביקה וזהבה. 

על פי ההצעה, אימא ואיזידור יעזבו את המושב וישאירו את המשק לזהבה 
וצביקה. בתמורה, צביקה יעביר להם כסף למימון רכישת דירה בפתח-תקווה. 

מכיוון ששמי הוסר מכל רישומי המושב, אני כבר הייתי מחוץ למשחק הזה. 
לא הייתה דרושה שום הסכמה ממני. 

לצביקה לא היה מספיק כסף. אבל גם לזה יוסל'ה מצא פתרון. הוא אירגן 
לו הלוואה בבנק ברמתיים, בערבות המושב. אחרי כל המאמצים, צביקה 

הצליח לגייס רק שליש ממחיר דירה. הם פנו לעזרתי. הסכמתי להשלים 
את היתרה. רציתי לעזור לזוג הצעיר. חשבתי שזה המעשה הנכון. עדיין 

לא ידעתי על התרמית הנרקמת מאחורי גבי. לקחתי על עצמי לחפש דירה 
מתאימה ומצאתי בפתח תקווה דירה יפה שמצאה חן בעיני. לצורך עריכת 

החוזה נעזרתי בעורך דין, חבר טוב של אמיל. הסכום שדרש היה גבוה 
באופן מוגזם. אמיל ואשתו רותי התקוממו אבל לא הייתה לי ברירה. לא 

הכרתי עורך דין אחר שאוכל לסמוך עליו. 

הדירה הייתה זקוקה לשיפוץ נרחב, אחרי שהתגוררה שם משפחה בת שש 
נפשות. השקעתי כסף ומאמצים רבים: הרסתי והזזתי קירות, חיברתי את 
המרפסות לסלון ולמטבח, החלפתי את התריסול הישן בחלונות זכוכית 

 מודרניים, התקנתי דוד שמש וסידרתי את הניירת בעירייה, עד הפרט 
 האחרון. אימא ואיזידור קיבלו דירה מוכנה. מיותר לציין שצביקה לא 

השתתף בהוצאות ובמאמץ. 

הדאגה שלי סביב קיומם של אימא ואיזידור לא פסקה. מאז שעזבו את 
המושב, הם התקיימו מקצבת ביטוח לאומי. כרגיל, אימא לא התעסקה 

בניהול הכספים. היא חתמה ואיזידור קיבל את הכסף עבור שניהם. הוא 
הספיק להם לקניית מצרכים בסיסיים במכולת. 

ביום מעבר הדירה הייתי בטיסה ולא יכולתי לקחת חלק באריזה, בהובלה 
ובפריקת תכולת הבית. צביקה עזר להם. כשהגעתי למחרת גיליתי שכל 

חפצי האישיים נזרקו. ביניהם היו דברים יקרים לליבי שאספתי במשך שנים, 
כמו למשל ההצגה שכתבתי בקיבוץ גניגר בגמר הלימודים.

 
אין לי מושג איך אימא ואיזידור עברו את הלילה הראשון בדירה ומה אכלו, 
אבל כשהגעתי למחרת מצאתי את אימא לבד. איזידור נסע לסידורים בתל 

אביב. המקרר היה ריק. ארוחת הבוקר שלה כללה רק כוס תה ופרוסת לחם. 
מיד יצאנו לאכול במסעדה ואחרי כן נכנסנו לסופרמרקט למלא את הבית 

במצרכים. למוחרת בבוקר איזידור התקשר להודות לי. מאז עשיתי לי הרגל. 
לפחות פעם בשבוע, כשהייתי בארץ, לקחתי את אימא לקנות כל מה שהיה 

דרוש להם.
 

יכולתי לשער מה הייתה מטרת נסיעתו של איזידור לתל אביב ביום המעבר 
שלהם לפתח תקווה. הוא עזב את המשק עם כיסים תפוחים, חלקו ברווחים 
מענפי המשק השונים: כרמים, פרדסים ועוד. ובדיוק כפי שנהג בזמן שהותנו 
בבוקרשט, הוא השכים קום ונסע לבלות את היום בחברת קוקה וקלארוצה. 

על פי ההתחייבות שלו לקלארוצה גם הכסף הזה נועד לכלכלתן. זאת 
הייתה כנראה הפעם האחרונה שהוא נתן להן כסף. מקורות ההכנסה שלו 
הסתתמו. מאז הן חדלו להציק לו בבקשות כספיות. הן גם לא באו לבקר 

אותו בפתח תקווה. כבר לא הייתה להן סיבה. האספקה השוטפת של עופות 
מרוטים וירקות טריים פסקה. 
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1979
איך נפלו גיבורים 

איזידור היה אדם בריא. למעט זוטות מטרידות ופתירות כגון שלפוחיות 
באצבעות הרגליים, כוחו היה במתניו והוא לא סבל משום מחלה. הוא היה 
איש עבודה, סמל לחוסן גופני. הפעם הראשונה שהגיל התחיל לשלוח את 

אותותיו הייתה כאשר בלוטת הערמונית התחילה להציק. הרפואה עדיין לא 
סיפקה פתרונות יעילים באותם ימים. בנסיעותיי חיפשתי תכשירים שונים 
להקלה וקניתי עבורו שיקויי צמחים. הם אכן עזרו זמן רב, אבל בסופו של 

דבר לא היה מנוס מניתוח. הוא אושפז בבית חולים השרון. כשביקרתי אותו 
הבאתי לו מחו"ל שוקולד משובח כדי לחלק בין אחיות המחלקה. בתמורה 
זכה בתשומת לב מרבית. הוא היה אסיר תודה לדאגה שלי. לאחר שחרורו 

שב לתפקודו הרגיל. 

כשעבר את גיל שבעים, המליץ לו רופאו להתמיד בפעילות גופנית בעקבות 
בעיה שאובחנה בתפקוד הלב. הוא הקשיב לרופא ומאז לא התלונן על שום 

בעיה רפואית. בוקר אחד אימא העירה אותו כרגיל. הוא לא הגיב. היא 
ניסתה לטלטל אותו אך הוא המשיך לשכב חסר תגובה. בבהלה גדולה 
התקשרה לזהבה וצביקה שהגיעו במהירות ופינו אותו באמבולנס לבית 
החולים השרון. האבחנה הייתה מטלטלת. הוא כנראה עבר אירוע מוחי 

בשנתו שגרם לו שיתוק. 

באותה תקופה שובצתי לטיסות קצרות בלבד והגעתי לבקר אותו כל יומיים. 
מצאתי את איזידור הגדול והכל יכול שוכב במיטתו חסר אונים ולא מצליח 

לקשור בין המשפטים. רחמיי נכמרו עליו. האכלתי אותו בכפית אשל 
ויוגורט שאהב במיוחד. אימא וזהבה טיפלו בו במסירות. באופן מוזר, קוקה 
לא ביקרה אותו. מצבו של איזידור לא השתפר ובהמלצת הרופאים הועבר 

למוסד "בית רבקה". איזידור התקשה להשלים עם משמעות ההחלטה 
והיה לו קשה מאוד לקבל את רוע הגזרה. אני לא הייתי מודע לכך ש"בית 

רבקה" הוא התחנה האחרונה. מקום לחולים שלא ניתן לשקם אותם. אימא 
שהתה לידו רוב הזמן וכשמצבו הבריאותי הלך והחמיר היא הקימה צעקות 
ודרשה שיחזירו אותו לבית החולים. באותו יום חזרתי מהטיסה בשעת לילה 
מאוחרת. אימא התקשרה אלי לעדכן אותי במצבו וביקשה שאגיע במהירות 

האפשרית. הייתי היחידי שהורשה להיכנס לחדרו. לא ידעתי למה לצפות. 
המחזה שהתגלה לעיניי לא היה קל. צינור ארוך השתלשל מגבו ונאסף 

לכלי קיבול מתחת למיטה, לצורך ניקוז נוזלים מהריאות. איזידור הבחין בי 
במבט מבוהל. ניסיתי להרגיע אותו. אמרתי לו שהוא מטופל על ידי רופאים 

טובים. כשהגעתי שוב למוחרת היום, הוא שכב בחדר אשפוז רגיל במחלקה, 
באמצע שורה ארוכה של מיטות. אימא וזהבה היו לצידו. איזידור הבין 

שסופו מתקרב. הוא ביקש מזהבה וממני לגשת למיטתו לקבל את ברכתו. 
זהבה הייתה הראשונה. כשיצאה מהחדר איזידור סימן לי בידיו להתקרב 
אליו. בתזמון עגום, בדיוק ברגע זה נכנסה אחות ובקשה שאצא. קיוויתי 

שאחרי שיסדרו את החדר יאפשרו לי להיכנס. זה לא קרה. עזבתי את בית 
החולים. למחרת הוזעקתי בדחיפות והתבשרתי על ידי הרופא שאיזידור 

נפטר בלילה. הוא לא הספיק לתת לי את ברכתו. 

הלוויה התקיימה בבית העלמין סגולה שבפתח תקווה. לפני הלוויה נכנסתי 
לחדר הטהרה על מנת לזהות את גופתו. רגע הפרידה הזה היה עבורי קשה 
במיוחד. הופתעתי מעצמת הרגשות ששטפו אותי. גם עכשיו, בשעת כתיבת 
שורות אלה עיני מוצפות דמעות. לא ברור לי למה. למרות שנאתו הגלויה 
וההתאכזרות המתמשכת שלו כלפי במשך כל חיינו המשותפים, עצוב לי. 

לא היה לי אב אחר. גדלתי לצידו. הוא היה חלק מחיי. באותו רגע קברתי את 
הרוע יחד אתו.

פרסמתי מודעה בעיתון רומני וקניתי את המצבה לקברו.
יהיה זכרו ברוך.

איזידור 16.1.1903 – 7.6.1979
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1980
MOR. אני מתה

אימא נשארה בודדה. כל חייה סובבו סביב איזידור ועם מותו התרוקנו 
מתוכן. היא לא מצאה את עצמה. נעדרתי הרבה מהארץ אך בין הטיסות 

עשיתי כל שביכולתי להקל עליה. השארתי לה כסף לכל צרכיה ופעם 
בשבוע הלכנו יחד לערוך קניות בסופר. מדי פעם נסעה למושב לפגוש 

אנשים וחברים מן העבר. יחסיה עם זהבה היו מתוחים. היא לא ראתה את 
הביקורים האלה בעין יפה והתנהגה לאימא בגסות. "לפעמים אני פוחדת 
מהתגובות שלה", שיתפה אותי אימא. יום אחד בקשה מזהבה להצטרף 
אליה לקנות בגדים. "תני לי את הכסף שלך", הציעה זהבה, "אני אשמור 

שלא ילך לאיבוד". הן יצאו לקניות אך חזרו בידיים ריקות. אימא לא מצאה 
את מבוקשה. הכסף נשאר אצל זהבה. גם התכשיטים מצאו את דרכם 

לזהבה בדרך דומה. "אשמור לך עליהם שלא יגנבו". אימא נשארה ללא 
תכשיטים. המקרים האלה העכירו את רוחה והיא סיפרה לי עליהם בעצב 

ובאכזבה. לא יכולתי לעזור. רק הקשבתי. 

מצבה הבריאותי של אימא התחיל להידרדר. התייעצתי עם מיטב הרופאים. 
הבנתי שיש לאשפז אותה מיד בבית חולים. חששתי שלא יקבלו אותה בגלל 

שביתת הרופאים באותם ימים. לקחתי אותה לבית החולים איכילוב בתל-
אביב. לאחר המתנה הכניסו אותנו לחדר הרופאים והורו לי להמתין בחוץ. אז 
עדיין לא אפשרו לבני משפחה להצטרף לבדיקה. הסברתי שהיא לא מדברת 

עברית ונוכחותי הכרחית. זה לא עזר. גם היא ניסתה להסביר להם. בחוסר 
אונים חזרה על המילה "רומנית, רומנית", בתקווה שיבינו. הרופאים לא 

מצאו שום בעיה ושחררו אותה לביתה. למחרת טסתי לחו"ל. אימא המשיכה 
להרגיש רע והתקשרה לזהבה, שפינתה אותה לבית החולים מאיר בכפר 

סבא. גם שם הרופאים לא הצליחו לאתר מה הבעיה ועמדו לשחרר אותה. 
לפתע אימא איבדה את כושר הדיבור. היא הושארה בבית החולים לסדרת 

בדיקות נוספת. מכיוון שבבית חולים מאיר לא היה מכשיר סיטי נשלחנו 
באמבולנס לערוך את הבדיקה בבית החולים בלינסון וחזרנו למאיר. כשהגעתי 
לבקר אותה נשאה אלי עיניים חסרות אונים והצליחה להוציא מפיה רק מילה 

אחת ברומנית: MOR. "אני מתה". ניסיתי להרגיע אותה. מבטה נדד בין 
זהבה לביני והיא התחילה לסמן לנו בידיים. פעם כלפיי ופעם כלפי זהבה. 

"מה את מנסה להגיד, אימא?" שאלה זהבה. "שאמשיך להזמין את 
דוריקה?" אימא הנהנה בראשה. כן. למחרת טסתי לחו"ל. באל על התקבלה 

הודעה להחזיר אותי לארץ בדחיפות. למרות שלא הייתי אמור לעבוד 

באותה טיסה, קברניט המטוס החליט לשבץ אותי לעבודה על מנת שלא 
אדאג מהחזרה הבלתי מתוכננת. המטוס היה מלא. עבדנו קשה באותה 

טיסה. ביציאה מאולם הנוסעים בארץ הבחנתי בזהבה וצביקה. הבנתי מיד. 
הם לא היו צריכים להסביר כלום. זהבה פרצה בבכי.

 
אימא לא שרדה ללא איזידור. שנה וארבעה חודשים לאחר מותו היינו שוב 
בבית הקברות בסגולה. צביקה לא אפשר לי לראות את גופתה של אימא. 
עמדתי מול הקבר ולא תפקדתי. סביבי המון אנשים. הייתי ולא הייתי שם. 
לא נשאתי שום דברי הספד. לא אמרתי כלום. חזרתי לדירתי בתל-אביב, 

הסתכלתי במראה ופרצתי בבכי חסר מעצורים. 
אימא שלי איננה. 

לצד העצב הגדול על האובדן הבלתי נתפס, הרגשתי שחרור גדול. התנתקתי 
מחבל הטבור. אני עצמאי. 

רק למחרת היום נסעתי למושב וישבתי שבעה אצל זהבה. 

אימא 3.11.1980 – 5.3.1910 

אהבה ראשונה
אהבתה של אימא למרקו, הגבר אתו 

קיוותה לחיות את חייה, מיאנה לדעוך 
עוד זמן רב לאחר נישואיה לאבא. היא 
המשיכה לחשוב ולהתגעגע אליו. אך 
אבא היה סובלני. הוא אהב את אימא 

והיה מוכן לחכות לרגע שתדע להחזיר 
לו אהבה. הסבלנות שלו, כידוע, 

השתלמה. לאט לאט, האהבה החדשה 
דחקה אהבה ישנה. הקשר בינה לבין 

מרקו נקטע. 
לאחר מותו של איזידור נודע לאימא 

כי מרקו חי עם אשתו איפה שהוא 
בסביבות חיפה. מחשבותיה על 

מרקו שבו וצפו. למרות זאת חששה 
להתקשר אליו. מי יענה לה בטלפון? 

מה תגיד? היא שתפה אותי בגילוי, 
ובקשה שאתקשר בשמה. הייתי עסוק 
מאוד ודחיתי את העניין. הבטחתי לה 

שאעשה זאת ברגע שאתפנה. באחד 
מימיה האחרונים של אימא, כשהייתי 

בין טיסות, התקשרתי למספר 
הטלפון. בצידו השני של הקו ענה 

גבר. הצגתי את עצמי ובררתי אם אני 
מדבר עם מרקו. לקח לו דקה להבין 
שהוא משוחח עם בנה של פאולינה. 
ההתרגשות לא אחרה לבוא. "אתה 
בנה? אתה בנה של פאולינה"? הוא 

חזר על השאלה שוב ושוב. התרגשותו 
הלכה וגברה. כך זה נמשך מספר דקות 

עד שנשמע קול אישה: "עיזבו אותו. 
הוא איש חולה על כיסא גלגלים." 

הבנתי וניתקתי את השיחה.
רציתי לספר לאימא שאכן דיברתי עם 

מרקו שלה, אבל היא כבר לא יכולה 
הייתה לתקשר. 

עד היום כואב לי שלא הספקתי 
להעביר לה מידע על מרקו שלה. 
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ֶצֶדק ֶצֶדק ִִּתְרֹּדֹף ְלַמַען ִִּתְחֶיה... )דברים טז כ(
בסופי השבוע המשכתי להגיע למשק. שמחתי לפגוש את החברים והאנשים 

שהכרתי. היינו ביחסים טובים. הרגשתי חלק מהמושב. אחרי הכול זה היה 
המקום הטבעי שלי, הבית הראשון שלי בארץ. פה התגייסתי והשתחררתי 

מצה"ל, פה גרה אימי. 

זהבה וצביקה ניסו להרחיק אותי. 
"תגיד, למה אתה ממשיך להגיע לפה"? שאל אותי צביקה יום אחד. היינו יחד 

במכונית והוא עצר לצד הדרך.
גם זהבה התריסה באזני בשיחת טלפון, סמוך לתקרית עם צביקה. "אתה 

מעולם לא היית במושב הזה. אתה לא רשום פה. אם אתה חושב אחרת אז 
אתה חולם והוזה הזיות".

 נורה אדומה נדלקה במוחי. החלטתי לבדוק את מעמדי במנהל 
מקרקעי ישראל. 

כזכור, המושב הוקם על ידי המנהל והסוכנות היהודית לבקשתו של בן 
גוריון, עבור משפחות עולים חדשים יוצאי רומניה שיש להן ילד. אימא, 

איזידור ואני כמשפחה אחת, ענינו לקריטריון. התינוקת נולדה ב 2 בדצמבר 
1950 בבית העולים עין שמר אחרי שרשימת תושבי המושב גובשה 

ונחתמה. היא עדיין לא הייתה רשומה בשום פנקס. 

רציתי לראות מה כתוב בתיקי המנהל. 
צבטתי את עצמי כדי להאמין. פרלה וישראל גטלן רשומים שם כהורים לבת 

יחידה שנולדה בארץ. יתרה מזאת, נמצאה שם הצהרה חתומה בכתב ידה 
של זהבה שהיא בתם היחידה של פרלה וישראל גטלן. ראיתי את המסמכים 

במו עיניי.
 

ההצהרה התעלמה מהעובדות הידועות: לאדון שטרול ישראל גטלן יש בת 
נוספת שנולדה ברומניה ועלתה לארץ; ולגברת פרלה גטלן, אימי, יש בן 
ושניהם ניצולי שואה. זו הייתה הצהרה כוזבת ביודעין ויתכן שאף גובלת 
בפלילים. בנוסף לכך, זהבה חתמה על שורה ארוכה של מסמכים מהם 

משתמע שהיא זאת שבנתה את הבית והמשק במושב נווה-ירק ולכן כל 
הזכויות שייכות לה. 

האמת, הירושה מעולם לא העסיקה אותי. לא חשבתי שאימא שלי תמות. 
אבל עכשיו, משהתגלה לי דבר המרמה, החלטתי לחפש את הצדק. ביקשתי 

ממנהל המקרקעין הבהרות לגבי הרישום של זהבה כבת יחידה. הם פטרו 
אותי במשיכת כתף: אלה הפרטים כפי שהועברו אליהם מהסוכנות היהודית.

פניתי לסוכנות היהודית. במקביל שכרתי עורך דין והתחילה חליפת מכתבים 
בינו לבין הסוכנות. עורך הדין ביקש לברר האם אני רשום כמי שהגיע לארץ 

ביום ה 12 בנובמבר 1950. בתשובה נאמר לנו שכלל אינני רשום אצלם. 
רשימת הנוסעים שהגיעו באוניה באותו תאריך מדברת בעד עצמה. 

יותר מאוחר פקידי הסוכנות שינו את גרסתם לפיה הייתי רשום אצלם כילד 
מאומץ. כשביקשתי לראות את התיקים הקשורים לענייני הם סרבו ודרשו 
שאפנה את בקשתי אליהם בפקס. הם הבטיחו שהתשובה תגיע אלי לסניף 

הדואר ממנו שלחתי את הבקשה. בדקתי מספר פעמים. עד היום לא קיבלתי 
שום תשובה מהסוכנות היהודית. 

 
 בשלב מסוים עורך הדין שלי הבין שהדרך היחידה לצאת מן הסבך הקפקאי 

הזה היא הגשת תביעה משפטית כנגד זהבה. לא רציתי לעשות את זה אז.
גם קוקה, שמשוכנעת עד היום שיש לה זכויות במשק שהוריש אביה, שקלה 

להגיש תביעה משפטית. 

רשימת הנוסעים באוניה טרנסילבניה
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במהלך כתיבת ספר זה גיליתי מסמך חבוי השופך אור חדש על העוולה 
שנעשתה. מדובר בהסכם סודי, שנחתם בין איזידור לבין צביקה, לפיו העביר 
איזידור עוד בחייו את כל הזכויות במשק לצביקה. ההסכם נחתם בכתב ידו 
של איזידור ב 30 בנובמבר 1973 והועבר לסוכנות היהודית ומשם למנהל 

מקרקעי ישראל. יש להניח כי סירובה של הסוכנות היהודית להכיר בזכויותיי 
במשק מבוסס על ההסכם הזה. 

האמת טמונה בארכיונים של המנהל והסוכנות וסמויה מעין הציבור בסבך 
הבירוקרטיה. כולי תקווה שיימצא מי שיוכל להוציא אותה לאור ולמצות את 

הדין עם מי שצריך.

אחרי מות 
זהבה וצביקה המשיכו לעשות כל שביכולתם על מנת להרחיק אותי 

מהמושב ומילדיהם. זהבה אמנם הזמינה אותי לסופי שבוע, כפי שהבטיחה 
לאימא, אבל נתנה לי הרגשה שאינני רצוי בביתם. הם ניסו לדחוק אותי 

החוצה ולמחוק מחיי את פרק המושב. 

שלושת ילדיהם, ליאת שלומי ואריאלה ספגו את היחס המתנשא והמזלזל 
שהוריהם הפגינו כלפי. בהיותה בת שלוש עשרה, ליאת התבקשה לכתוב 

חיבור על הקמת המושב. היא פנתה לוותיקי היישוב אך כל אחד סיפר לה 
גרסה שונה. הייתי נוכח במטבח כאשר סיפרה זאת לזהבה והצעתי לה את 
עזרתי. "למה את לא שואלת אותי? אספר לך הכול". שתיהן פרצו בצחוק. 
"מאיפה אתה יודע"? אריאלה שהקשיבה לשיחה בסלון הצטרפה לצחוקן. 

"אתה??? אתה??? אתה??".
שתקתי בכאב. 

בשבתות נהגתי להגיע למושב במונית שרות מתל אביב לפתח תקווה. 
שלומי היה אוסף אותי בפתח תקווה ומקפיץ אותי למושב. באחת השבתות 

שלומי לא יכול היה להגיע ושלח במקומו את ליאת. לרע המזל המונית מתל 
אביב אחרה וליאת נאלצה לחכות לי. 

"מי אתה שאחכה לך?" הטיחה בפני בצרחה עוד לפני שנכנסתי והספקתי 
להתנצל. לצידה ישבה רינת, אז חברתו של שלומי ולימים אשתו. רציתי 

לענות לה: אני הדוד שמימן לך שיעורי פסנתר וקנה לך בגדים בחו"ל. אבל 
שוב שתקתי.

עד היום אני מצטער שלא ירדתי מהמכונית. 
באחת השבתות כולנו ישבנו בחצר. זהבה, צביקה, הילדים והוריה של רינת. 

כשהגיע הזמן לחזור לתל אביב אביה של רינת הציע לקחת אותי. במהלך 
הנסיעה התפתחה בינינו שיחה על המושב ועל המשק שלנו. הוא התרשם 

מהידע שלי והתעניין מי אני. 
"אח של זהבה", עניתי.

"לא ידעתי שלזהבה יש אח", ענה בפליאה.
היא לעולם לא הציגה אותי בפניהם. "אין עלבון גדול מזה", אמרו לי מי 

שסיפרתי להם על התקרית. "היא מנסה להעלים אותך". 
היום אני יודע שהייתה לה סיבה טובה להעלים את דבר קיומי. היא לא 

רצתה שותפים לירושה.

לעיתים נסעתי לחו"ל לתקופות ארוכות. לבקשתם של השכנים השארתי 
את מפתחות הדירה שלי בידי זהבה. כשחזרתי אחרי שנה הבחנתי 

בהיעדרם של חפצים רבים. "פתחנו את דלתות הארון לאוורור", הסבירה 
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זהבה, "ליאת ראתה ווסט )אפודה( שמצאה חן בעיניה ולקחה". ליאת 
אף פעם לא הודתה לי. לא קיבלתי הסבר לאן נעלמו חפצים נוספים. 

ביניהם הגובלנים שאימא רקמה בתקופת אירוסיה לאבא, תמונות אישיות 
שלי עם חברי שצילמתי במשך שנים במושב, הארנק של אימא ובתוכו 
תמונות שלי כדייל שאימא אהבה להראות אותן בגאווה לחבריה ועוד.

מיותר לציין שהחלפתי את מנעול הדירה. 

עם מותה של אימא, לראשונה בחיי הרגשתי שחרור מוחלט. מנותק מכל 
מחויבות ומכל אדם. המשכתי לעבוד באל-על עד לפרישתי. קיבלתי כרטיסי 

טיסה חופשיים למשך כל החיים לכל יעד שאחפוץ. בחרתי להתמקם בניו 
יורק ולנוח אחרי התהפוכות בחיי מאז מותה. רציתי ללמוד. נהניתי ממגוון 

האפשרויות שעמדו לבחירתי. נרשמתי לקורסים שונים. בעיקר אהבתי 
לימודי ציור, כישרון או אהבה שירשתי כנראה מאבי. זכרתי שעוד כתלמיד 

בבית הספר ברומניה המורה הבחינה בכישרון הציור שלי. נרשמתי לבית 
הספר Parsons School of Design והתמדתי בלימודים במשך שנתיים. 
במקביל חיפשתי עבודה על מנת לממן את השהות שלי. הניסיון שלי כדייל 
פתח לי את הדלת לעבודה במסעדות יוקרה. בשביל הגיוון עבדתי לפעמים 

גם באו"ם במכירת כרטיסי ברכה של "יוניצ'יף". 

בתום השנתיים חזרתי לארץ והמשכתי ללמוד ציור באוניברסיטה העממית 
בתל-אביב. היו לי מורים טובים, ביניהם הצייר ברוך אלרון ז"ל יליד רומניה 
שעלה לארץ בתחילת שנות השישים והתפרסם בציורים שלו שנשאו אופי 

פיגורטיבי-סוריאליסטי. בהדרכתו ציירתי שתי תמונות שהוצגו בתערוכה 
קבוצתית לצד עבודות של תלמידים אחרים. הוא גם שלח לי כרטיס ברכה 

עם ציור שלו.

אחרי שנתיים לבד מול בד הציור הרגשתי שאני זקוק לחברת אנשים סביבי. 
חזרתי לניו יורק להתרענן. חיפשתי כיוון חדש. מודעת דרושים בעיתון 

סוף השבוע משכה את עיני. "דרושים ניצבים לסרטים וטלוויזיה". עברתי 
בהצלחה את מבחן הקבלה. ההתחלה הייתה טובה. דרך הסוכנות שייצגה 
אותי התחילו להגיע הצעות מעניינות. אך אף פעם לא נשארתי בניו יורק 

יותר ממספר חודשים. נסעתי לארץ למלא מצברים ושבתי לניו יורק. וחוזר 
חלילה. הצורך והדחף בהתאווררות שחזרו על עצמם היו בעוכרי. יותר 

מפעם אחת וויתרתי על הצעות בגלל תוכניותיי לשוב לארץ. אחד התפקידים 
הזכורים לי לטובה היה דווקא בתיאטרון בהצגה "האיש העשירי". העלילה 
התרחשה בבית כנסת ואני שיחקתי בתפקיד השמש. זכיתי לביקורת טובה 
בעיתון, בעקבותיה קיבלתי הצעה נוספת. דחיתי אותה כי בדיוק התכוונתי 

לעבור דירה מברוקלין למנהטן. 

 IMTA , International Modeling and Talent ַחַבְרִתי לאיגוד
Association שהגישה אותי לתחרות כישרונות בהוליווד. קיבלתי חמישה 
 פרסים בקטגוריות שונות ובעקבותיהם הגיעו שלוש הצעות עבודה. שתיים 
 מהן בניו יורק ואחת בלוס אנג'לס. בחרתי להישאר בלוס-אנג'לס ומצאתי 
מקום מגורים בקהילה היהודית קרוב ל Farmers Market . ההצעה לא 

 Lee ו-סניף של HB-התממשה. חזרתי לניו יורק ללמוד משחק באולפני ה
Strasberg במנהטן. 

המשכתי לקבל תפקידים כניצב בסרטים ובטלוויזיה. פגשתי הרבה שחקנים 
הוליוודיים על סט הצילומים. הופתעתי לטובה מהיחס הנעים שקיבלנו מהם. 
תמיד טרחו להביע את הערכתם לעבודת הניצבים. אהבתי גם את הארוחות 
הטובות שהגישו על סט הצילומים. זו הייתה תקופה מעניינת ומרתקת. אבל 

לא יכולתי להתמסר ולהתחייב באופן מוחלט. בכל פעם מחדש התעורר 
אצלי הצורך להתנתק ולחזור לארץ למשך מספר חודשים. בכל אופן אני 

אסיר תודה לחברת אל-על נתיבי אוויר לישראל שניפקה לי כרטיסי טיסה 
חופשיים. בלעדיהם לא הייתי יכול לחוות את השנים המרתקות האלה. 

אדם בעקבות עברו
בשנת 2007 הגיעה העת לצאת למסע שורשים של משפחתי ברומניה. 

קיוויתי למצוא מסמכים רשמיים הנוגעים בחיי הראשונים ולטפל בזכויותיי 
כניצול שואה ברומניה. 

המסע נמשך שנים. נדרשו אינספור נסיעות ליאש, מעורבות של עורכי דין 
ובעיקר הרבה נחישות. בדרך נתקלתי באטימות, הכחשה, שלומיאליות 

ואכזבות מתסכלים. אך גם באנשים טובים שיצאו מגדרם לסייע. בעזרתם 
הגעתי בסופו של דבר לארכיון בעיר ואסלוי ובו מצאתי את תיק המסמכים 

של משפחתי. כל חיינו ביאש ובברלאד היו מקופלים בתוכו. 

הצעד הבא היה להוציא תעודת אזרחות ודרכון רומני. פניתי לשגרירות 
הרומנית בארץ. שאלת השאלות הייתה בקשר לשמי. איך הפכתי מדורל 

פולבר, דרך גטלן לדן אלדורי. בעזרתו של עורך דין, חתמתי על תצהיר המסביר 
את גלגולו של שמי, ובעצם משקף את תמצית גלגול חיי. 

על סמך התצהיר שאומת ואושר על ידי הרומנים, קיבלתי בפקס אישור רשמי 
שאני בנם של פרלה ואהרון פולבר. )האישור וההצהרה בעמודים 209-208( 

ללא כל שאלה נוספת, קיבלתי אזרחות ודרכון רומנים. 

מצויד באזרחות ובדרכון, פניתי לביטוח הלאומי הרומני בבקשה להשלמת 
תשלומים שהגיעו לי עבור השנים שגרתי ברומניה. זה לא היה סכום גדול. 

אבל קטנוני ככל שישמע, זה היה חשוב לי עקרונית.
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 המשוכה הבאה שהייתי צריך לעבור הייתה קבלת הכרה כניצול שואה. 
ב 2004 רומניה נאלצה להכיר בשואה שהתרחשה בתחומה. זה היה תנאי 

סף לקבלתה לאיחוד האירופאי. כחלק מההסכם, רומניה הסכימה לשלם 
פנסיה חודשית לכל אזרח רומני שיוכיח כי נפגע מהשואה. בקשתי הראשונה 

שהוגשה באמצעות עורכת דין מקומית ביאש סורבה. 

פניתי לפדרציה היהודית בבוקרשט שטיפלה במיצוי זכויות ניצולי שואה. 
שם פגשתי את גברת ניקיפור אלנה, אחת הפקידות שטיפלה בבקשה שלי. 

יום אחד התקשרה אלי בבהילות: "תגיע לבוקרשט כמה שיותר מהר ואל 
תדבר עם הממונה עלי." הממונה הייתה ידועה בקשיחותה. אלנה ניקיפור 

ידעה שהסיכויים לקבל ממנה אישור אפסיים. הקשבתי לעצתה. היא קישרה 
אותי עם אדון יליאסקו קריסטקה. הפעם הגעתי לאיש הנכון. התבקשתי 

להביא עדות של שני אנשים מיאש שהכירו את משפחת פולבר. מצאתי זוג 
מבוגר, גבר ואישה, שזכרו את בני משפחתי: "כולם היו שענים ורופאים", 

העלו זיכרונות. מצויד בעדותם, אדון יליאסקו סידר לי את המסמכים 
שנדרשו והצליח לקבל עבורי הכרה כניצול שואה ברומניה.

בחודש מאי 2012 קיבלתי את כל הזכויות המגיעות לי מממשלת רומניה 
כניצול שואה. 

קבלת ההכרה כניצול שואה ברומניה סללה עבורי את הדרך לקבלת הכרה 
כזו גם בארץ. ניסיונות קודמים שלי לזכות במעמד ניצול שואה בארץ לא 
הצליחו. עכשיו, מצויד בכל הדרוש, אזרחות רומנית, דרכון רומני ואישור 

ניצול שואה מרומניה, פניתי למשרד האוצר בארץ באמצעות משרד שייצג 
עולים בפני השלטונות. לצורך העניין הוצאתי תמצית רישום ממשרד 

האוכלוסין. לתדהמתי גיליתי שאני רשום כילד מאומץ ושעליתי לארץ בשם 
אבי החורג. פניתי למשרד הפנים באמצעות עורך דין להבהיר שאינני ואף 
פעם לא הייתי בן חורג או בן מאומץ של ישראל גטלן. לא יכולתי לצפות 

לתשובה מפתיעה יותר: אני חתום על מסמך ברבנות הראשית לפיו אימא 
נשואה לשטרול גטלן ואני בנו המאומץ. 

ה"תגלית" הזו לא הייתה רלוונטית להכרה בי כניצול שואה. קיבלתי את 
ההכרה ויחד איתה את כל הזכויות המגיעות לי. אבל סוגיית ה"אימוץ" 

המשיכה להטריד אותי. עד שנזכרתי באירוע הבא. 

ה"אימוץ" שלא היה
בשנת 1958 הופיע במושב עורך דין דובר רומנית והציע את שירותיו 
לניצולי שואה מרומניה לקבלת פיצויים מגרמניה. אימא נפגשה אתו 

והתבקשה להביא הוכחות שאכן היא ניצולת שואה. כל מה שהיה לה זה 
הדרכון המשותף אתו הגענו לארץ והסיפור שהיא ספרה לו על הפוגרום 

והגלגולים שלנו אחר הרצחו של אבא. עורך הדין התרגש מהסיפור והאמין 
לה, אך לא היה בזה די. נדרשו הוכחות מוצקות יותר. לבקשתו, אימא מצאה 

שני עדים שהכירו אותה ביאש, אך גם זה לא הספיק לקבלת הזכאות. 
הטיפול נגרר שנים. 

בשנת 1962 התחלתי לעבוד באל על. הייתי שקוע כולי בהגשמת החלום 
שלי. אימא בקשה שאפגש עם עורך הדין. יש לו פתרון שיאפשר לה לקבל 

פיצויים מגרמניה, סיפרה. כל מה שעלי לעשות זה לחתום על מספר 
מסמכים. כשהגעתי אליו הוא הציף אותי בסיפורים שלא עניינו אותי, הניח 

לפניי ערמת מסמכים וביקש את חתימתי. אפילו לא שאלתי על מה אני 
חותם. חתמתי בעיניים עצומות. שמחתי שאני יכול לעזור לאימא. לימים 

הסתבר שבחתימתי על אחד המסמכים אישרתי, כביכול, שאימא ואיזידור 
התחתנו ברבנות ברומניה ואני בנו ה"מאומץ". אינני מבין איך זה היה 

רלוונטי, אבל החתימה שרתה את המטרה.

ב-1963 אימא ואני קיבלנו תשלום חד פעמי זעום מגרמניה. גם איזידור 
קיבל סכום חד פעמי בטענה שהיה במחנות עבודה. )המסמך בעמוד 204(

בשנת 2015 עברתי להתגורר בדיור מוגן. באותה שנה נסעתי לניו-יורק 
בפעם האחרונה. לקראת חזרתי לארץ התברר לי שפרצה שביתה של 

טייסי אל-על וכל המטוסים מקורקעים. לא היו טיסות ישירות לארץ ומחיר 
הטיסות עם חניית ביניים באירופה היה גבוה. הצלחתי למצוא טיסה זולה 

מאוד לברלין ומשם טיסת המשך לבוקרשט. נשארתי שם שבועיים. 
 זאת הייתה הפעם הראשונה בה נזקקתי לשלם על כרטיס טיסה כדי 

לחזור לארץ. 
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להשיג את המטרה. לא נתן דין וחשבון לאף אחד. למעט לאישה אחת 
ששלטה בחייו - קלרוצה אשתו החוקית ואם בתו, האישה היחידה שבאמת 

נישא לה. 

שלושה אנשים שיחקו תפקיד חשוב בחייו. בתו הראשונה קוקה, אותה אהב 
יותר מכל; זהבה, בתו השנייה שנולדה בארץ, אליה היה אדיש; ואני, הסרח 

העודף ששנא עד מוות. 

קלרוצה: אחייניתו ואשתו החוקית של איזידור, בתה של אחותו סאלי, 
שלטה בו ביד רמה מאחורי הקלעים, במשך כל החיים. אישה דומיננטית, 
מניפולטיבית, ערמומית, סודית ומאיימת, שהסתובבה תמיד עם חיוך גדול 

מרוח על פניה. בעורמתה הגדולה ידעה על כל המתרחש בביתנו, ניהלה 
את חיינו מרחוק, וביודעין סחטה ממנו כספים על חשבונם של אימא ושלי. 
מה הוא השאיר לקוקה, הייתה השאלה הראשונה והיחידה שעניינה אותה, 

כשבישרתי לה על מותו הקרב של איזידור. 

קוקה: בתם של איזידור וקלרוצה. אישה טובה, תמימה וקלה להשפעה. 
במשך השנים האמינה לכל הסיפורים של אמה ונהנתה מהכסף שזרם 

אליהן. הסתלקותו של איזידור מן העולם, בלי להשאיר לה ולאמה פרור 
מרכושו, הפתיעה אותה והיא שקלה לתבוע את זכויותיה בעיזבונו של אביה. 
אחרי מותו ניהלנו שיחות רבות בהן הפגינה התמצאות גדולה בפרטי החיים 
שלנו במשק, אך גם היתממות והתכחשות לשיתוף הפעולה שלה עם מעשי 

הסחטנות של אמה. 

תם ולא נשלם

תם סיפור קורות חיי וזיכרונותיי. לא היה קל לחוות אותו מחדש, לשוב לימי 
הפחד בשואה ולחוש את צריבת ההשפלות של איש זר לי שחדר לחיי והפך 

אותם לשואה הפרטית המתמשכת שלי. היה קשה אך גם מחזק. הבטתי 
אחורה בכאב, הרבה פעמים בכעס ובתסכול אך גם באמונה שאני עושה את 

הדבר הנכון. שאני חייב להשמיע את דבריי בקול. שיידעו כולם.
הצלחתי. כנגד כל הסיכויים, בכוחותיי הפנימיים השגתי את עצמאותי 

המוחלטת לחיות את חיי כפי שאני רוצה. 

וכמו בעל דין העומד בפני כס השופטים וחבר המושבעים, בתום שלב 
הטיעונים, ההוכחות, המסמכים והעדים, הגיע שלב הסיכומים: מה היה לנו? 
אם ובנה ניצולי שואה בצד אחד, מול אם ובתה בצד שני, ובאמצע - גבר קר 

לב אשר ניצל את כל משאביה הכלכליים של האחת על מנת להבטיח את 
קיומה של השנייה. 

אימא: בסיכומו של עניין, אימא הייתה דמות טרגית שנפלה ממרומי 
האולימפוס לתוך שאול הגהנום. כנערה, כאישה נשואה וכאם צעירה חיה 

ברווחה ונהנתה ממה שהחיים זימנו לה. חוסנה ועוצמתה התגלו אחרי 
הירצחו של אבא כאשר נדרשה להתמודד עם מצבים קשים. מהר מאד 

התעשתה, הפכה לאשת עסקים עצמאית ולקחה אחריות על חיינו. לרגעים, 
נראה היה שאנו מצליחים להשתקם. דלתות חדשות נפתחו בפנינו והציעו 
הזדמנויות מבטיחות. אך אימא לא רצתה לראות אותן. היא חיפשה את 

העתיד במקום אחר. ובכל אחד מהצמתים קיבלה החלטות שגויות הן לגביה 
והן לגבי עתידי. מכל ההצעות שהיו לי, הגעתי בסוף לפלשטרקינה, אמרה לי 
תוך שיבוש המילה הרומנית שטרקינה, צלחת מרק. כוונתה הייתה - הגענו 

למקום לא טוב. היא הלכה בעקבות החלום הבלתי מושג שלה, שקעה בבור 
שכרתה לעצמה וגררה אותי עימה. לשמחתי, הצלחתי לחלץ את עצמי. 

איזידור: שטרול גטלן, לימים ישראל, וברוב שנותיו איזידור, היה איש מופנם, 
קודר וחסר חוש הומור, בעיקר אדם רוחש סוד וערמומי שנהג בחשאיות 

והקפיד להחזיק את הקלפים קרוב לחזה. אפילו קוקה בתו לא ידעה את שמו 
האמיתי. את השם שטרול שמעה לראשונה ממני. איזידור ידע לנצל את 

תמימותה של אימי ולסחוט ממנה כל סכום כסף שהיה לה. אימא האמינה 
לכל מוצא פיו ונפלה בפח. לא אגזים אם אומר שהיה נוכל. איזידור הגשים 
את עצמו ואת חלומו לחיות כמו אביו. הוא לא בחל בשום אמצעי על מנת 
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07
עדויות
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החתימות על גבי צידה האחורי של התעודה
פטרו טורקולשטי, ראש העיר וקצין המצב האזרחי של ביבולרי

המצהיר: י. יאנקוביץ, 
עדים: מאיר גולדנר, הרשקו סולומון, קצין המצב האזרחי, 

רשם: מונטרו 
חתימה ביידיש

ההנהלה האזורית של ארכיון המדינה יאש, 1943, בית המשפט של יאש, עבור פ. יאנקוביץ‘

העתק תעודת הלידה של פרלה יאנקוביץ'
מתוך התיק של מרשם האוכלוסין לילידי היישוב ביבולרי, בארכיון מחוז יאש, 5 במרץ 1910. 

 פרלה, נקבה, יהודייה, נולדה אתמול בארבע אחר הצהריים בדירת ההורים שלה שליד הכפר ביבולרי מחוז יאש. 
בתם של סולומון יאנקוביץ' בן 32, סוחר, ושל גיטלה אשתו בת 26, חסרת מקצוע, המתגוררים ביישוב הנ"ל. האב 

 מצהיר שהציג את בתו בפני העד הראשון מאיר גולדנר בן 41, סוחר, והעד השני הרשקו סולומון בן 42, מעבד 
 עורות, שגרים באותו יישוב. התעודה נחתמה בנוכחות אדון יואן מונטרו, רשם היישוב, על ידי פטרו טוקולאץ' 

ראש העיר וקצין הקהילה. 
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תעודת הנישואין של ארון ופרלה מהארכיון בואסלוי
הוצא מתיק רישום הנישואין לשנת 1934, בעיר יאש מחוז יאשי רומניה.

6 בנובמבר 1934
החתן; ארון פולבר, 32, נולד ביאש ב 11 בספטמבר 1903, גר ביאש רחוב פרדיננד 15, הוריו מרקו פולבר ושיפרה 

פולבר שנולדה בשם שוורץ.
הכלה; פרלה יאנקוביץ, 25, עקרת בית, נולדה בביבולרי מחוז יאש  ב 4 במרץ 1910, גרה ביאש ברחוב אנאסטסיה 

פאנו 27, הוריה: סולומון יאנקוביץ' וגיטלה יאנקוביץ' שנולדה בשם פאטל.
העדים: קרול גולדשטיין, סוחר ,יאש רח' אלקסנדרי. 

העתק, נאמן למקור, הוצא ב 2 באוגוסט 1946

העתק התעודה מתאריך 3 בדצמבר 2008 המאמת את נתוני המסמך המקורי, ארכיון יאש
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העתק התעודה מתאריך 3 בדצמבר 2008 המאמת את נתוני המסמך המקורי, ארכיון יאשתעודת הלידה המקורית שלי, ארכיון ואסלוי
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תיאור מפורט של מעשי האלימות של השוטר הרומני בוקנצ'ה גאורגה ביום הפוגרום. אבא היה הראשון שנלקח 
והושלך לחלק הפנימי ביותר של חצר המשטרה. שם שכב על הרצפה חבול ומוכה. שאר השיירה נדחקה לחצר 

אחריו. יש לשער כי זו הסיבה שלא הגיעה לאזניו הכריזה על פינוי תושבי הרחובות גאריי ואוזיני.

המסמכים שמצא החוקר הרומני אדריאן צ׳ופלנקה בארכיון של הסקוריטטה. )עמודים 179-170(
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העדים שנחקרו אימתו את כל הפרטים שהיו ידועים לנו על שהתרחש ביום ה-29 ביוני כפי שסיפרתי, ותאמו לעדותה 
של אימא ושלי בחקירה המאוחרת יותר. הפריצה לביתנו, פינוי אבי תחת איומי אקדח ולקיחת כספנו, הפריצה לבתי 

היהודים במתחם וברחובות הסמוכים, פינויים באיומי אקדח והובלתם בשיירה לחצר הקסטורה ולא חסכו מהם מכות 
באלות ובבעיטות. 
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עיקרי הדברים מתוך הצהרתה של פרלה פולבר ב 9 ביוני 1945הצהרתה של פרלה פולבר בקסטורה בעקבות הפריצה לביתם )עיקרי הדברים בעמוד הבא(
אני החתומה מטה, פרלה פולבר מיאש, שדרות פרדיננד 11, מצהירה כי השוטר הקהילתי בוקנצ'ה גאורגה 

Bocancea Gheorghe פרץ לדירתנו, שבר את הדלת והוציא את בעלי ארון פולבר באיומי אקדח. בחוץ חיכו לו 
שני חיילים רומנים. רציתי להגן על בעלי וביקשתי ממנו לא לירות בו, משום שיש לי ילד קטן. בעלי הציע לו 500 

לאי בתמורה לזה שישאיר אותי ואת בני בבית. הוא סרב. בעלי העלה את ההצעה ל 1000 לאי. הוא סרב. כשההצעה 
עלתה ל 1,500 לאי נאות להשאיר אותנו. הצעתי לו כסף גם עבור שחרור בעלי והוא התנה זאת במתן 10,000 לאי 

לעורך הדין Garcineanu גארצינאנו. לא היה לנו סכום כסף כזה. 
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העדות עליה הוכרחתי לחתום בסקוריטטה. )עיקרי הדברים(
החתום מטה דורל פולבר, בנו היתום של השען הרי פולבר משדרות פרדיננד 11, מצהיר על הדברים הבאים:

למרות שהייתי רק בן חמש בזמן האסון, אני זוכר היטב את ההתרחשויות בבוקר העשרים ותשעה ביוני 1941: 
השוטר בוקנצ'ה דפק בכוח על הדלת, פתחנו לו את הדלת והוא נכנס לדירה שלנו עם אקדח שלוף. הוא התקדם 

במהירות אל אבא במטרה להרוג אותו אבל אימא עמדה בדרכו וביקשה מהאדון הסמל לחוס עליו. אבא הציע לסמל 
1,000 לאי על מנת שלא ייקחו גם את אימא ואותי, ולאחר מכן הוסיף עוד 500 לאי. השוטר בוקנצ'ה לקח את הכסף 

ואת אבא ומאז לא ראיתי אותו יותר.
אני חותם על ההצהרה ללא כפיה. 

 דורל פולבר )כפי שסיפרתי בעמוד 37 הצהרה זו הוצאה ממני במרמה ובאיום ולפיה השוטר, לכאורה לא פרץ 
את הדלת.(
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מתוך פנייתה של אימי לפתוח בחקירה על פשעיו של בוקנצ'ה. )עיקרי הדברים(
אדוני המפקד

החתומה מטה, פרלה פולבר, המתגוררת ב-שדרות פרדיננד מס' 11
אלמנה מאורעות ה 29 ביוני 1941. 

עברו עלי ארבע שנות סבל מתמשך עם ילדי הקטן שהתייתם באותו יום. חזרתם ליאש של השוטרים שלקחו חלק 
באותם אירועים הכתה בתדהמה אותי וכל אזרח שומר חוק בעיר. ידיהם של השוטרים מגואלות בדמם של 12,000 

הקורבנות. אינני מבקשת נקמת דם אלא צדק אנושי ואלוהי המחייבים את ענישתם.

 לא תרצח הוא ציווי יפה. אבל האם פורעים אלה חשבו על צוו האלוהי בעת מעשיהם? הם נשטפו שנאה שמחקה 
את אמונתם.

ובהמשך העדות:  זה היה היום האחרון בחיי שראיתי את בעלי. כשאני רואה את השוטר בוקנצ'ה מסתובב חופשי, 
גופת בעלי מופיעה לנגד עיניי. האם לא הגיעה העת להעניש את מבצעי הרציחות מה -29 ביוני 1941?

פרלה פולבר - אלמנת הפרעות
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30 ביוני 1941 חצר הקסטורה ביאש.  30 ביוני 1936 תחנת הרכבת של יאש. לכאן הובלו היהודים מחצר הקסטורה ואולצו לשכב עם הפנים לרצפה. מדי 
פעם שוטר רומני הורה להם לקום ולרוץ אל הרכבת. למעלה מ 150 איש נדחקו לכל קרון. אבא שלי היה ביניהם. 

צילום: ארכיון בית לוחמי הגטאות מתוך הספר של אדריאן צ‘ופלנקה
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מסמך מארכיון ברומניה המאשרר את מהימנות הרשימה. נשלח על ידי חוקר השואה אדריאן צ'ופלנקה  רשימת 1,150 יהודים שנכלאו בקרון C.F.2 וקבורים בפודו אילואי.
אחרון ברשימה אבי – ארון פולבר. הרשימה המלאה נמצאת בארכיון הקהילה היהודית בבוקרשט

פולבר ארון שען 1903 
רח' פרדיננד 11
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תעודת הפטירה של ארון פולבר לפיה אבא מצא את מותו בחצר הקסטורה. 
מתוך מרשם האוכלוסין לשנת 1945, ארכיון ואסלוי

תאריך הרישום: 2 במרץ 1945
השם: ארון פולבר.

מקום ותאריך לידה: יאש 11בספטמבר 1903.
שם ההורים: מרקו ושיפרה פולבר.

שם אישתו: פרלה פולבר. בחיים.
מקום המוות: חצר הקסטורה, יאש.

 הרישום המקורי של קורבנות הפוגרום ביאש שנקברו בפודו אילואי, לפיו אבא היה על רכבת המוות וקבור 
 בקבר אחים. 

הרשימה המלאה נמצאת בארכיון הקהילה היהודית בבוקרשט
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העתק תעודת הפטירה של ארון פולבר שנמצאת בארכיון ביאש אישור מטעם המרכז לחקר ההיסטוריה בפדרציה של קהילת יהודי רומניה. על פי בדיקת רישומי אירועי יאש ביוני 
יולי 1941 ארון פולבר מצא את מותו בפוגרום. המסמך חתום על ידי המנהל פרופסור ליביו רוטמן

)ארכיון R.E.I.S.C, תיק 1199(
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אישור מטעם המרכז לחקר ההיסטורי בפדרציה של קהילת יהודי רומניה לתקופה שבין ספטמבר 1940–מרץ 1945: 
)עיקרי הדברים(.

אדון אלדורי דן, נולד בשם פולבר דורל ב 20 במרץ 1936, בנם של ארון ופרלה פולבר. במשך כל התקופה האמורה 
נרדף והופלה על רקע אתני וגזעי וסבל מגזירות שהוטלו על יהודי יאש ביניהם נשיאת הכוכב הצהוב. 

באירועי יוני 41 אביו הוצא בכוח מדירתו על ידי שוטרים רומנים, מאז לא שב. האם ובנה נאלצו להתחבא במרתף 
הצמוד לחצר השכנה קרוב לביתם. 

במשך כל התקופה האמורה דן ובני משפחתו סבלו מרעב, קור, חוסר תרופות ועזרה רפואית, תנועתם הוגבלה והם 
היו נתונים תחת מעקב והשגחה של ארגוני בטחון.

על החתום: מנהל, פרופסור אוניברסיטאי ד"ר ליביו רוטמן

בעקבות פנייתה של אימא למשטרה נפתחה חקירה רשמית. )סיפור התלונה בסקוריטטה בעמוד 37(
כל השוטרים שהיו מעורבים ברצח נשפטו ובאו על עונשם. 

תמצית המשפטים בשני המסמכים המצורפים. 
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:Bocancea Gheorghe העונש שנגזר על
20 שנות עבודת כפיה, קנס בגובה 100 מיליון לאי, “השפלה אזרחית“ במשך 10 שנים.

פרטי השוטר בוקנצ'ה גאורגה, מסמך שנמצא בארכיון הסקוריטטה
בצד שמאל למטה מצויינת סיבת פיטוריו מהעבודה: השתתפותו ברצח ההמוני שהתרחש ביאש.
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הכתבה פורסמה בעיתון Revista 22 ובאינטרנט בפברואר 2014 ובה תיאור הרדיפות של משפחתי. )חקירתו של כתבה מאת ההיסטוריון הרומני אדריאן צ'ופלנקה, מנהל המרכז לחקר ההיסטוריה של יהודי רומניה.
אדריאן צ׳ופלנקה בעמוד 38(
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תיק המסמכים שמצאתי בארכיון בואסלוי הכיל התכתבויות ואישורים שונים הקשורים לפנסיה שאימא ואני קיבלנו 
 החל משנת 1945. ב 1946 הוארכה הפנסיה של אימא עד שנת 1948, בתום התקופה דנה ועדת בריאות 

שוב בעניינה והוחלט להאריך את הגימלא בעקבות מצבה הבריאותי . )עמוד 30(

למטה: אישור שארון פולבר, שען, שילם ביטוח במשך שלוש עשרה שנים, עקב כך אלמנתו ובנם הקטין זכאים 
לגימלא חודשית. הקטין זכאי לגימלא עד גיל 16. 

משרד העבודה והוראות סוציאליות, הנהלת הפנסיות, קצבת שארים )עמוד 30(
הוחלט להכיר באלמנה פולבר פרלה הגרה בברלאד רח' ואסילה לופו 32 כזכאית לקצבת שארים בסך 1,670 לאי 

ניתנה היום 2 פברואר 1949
חשיבותו של מסמך זה נוגעת בהכרת מצבה האישי של אימא כאלמנה ולא כאשתו של שטרול גטלן.
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 מספרו של ראדו יואניד, כיום שגריר רומניה בישראלכריכות הספרים של שלמה ולדמן על שואת יאש 
מכון אלי ויזל הוציא לאור ביוני 2011 אלבום לזכר הנרצחים ביאש. לשמחתי הספקתי לספק להם בזמן את 

תמונותיהם של אבי ארון פולבר וסבי סולומון יאנקוביץ׳, שמופיעות באלבום. 

תמונה עליונה: ארון פולבר )נולד 1903(, גר ברחוב גאריי מס' 11-15 לשעבר פרדיננד פינת אוזיני )Uzinei(, נרצח 
 כנראה בחצר המשטרה ביאש, למרות שמופיע גם ברשימת הנרצחים ב"רכבת המוות" יאש פודו אילואיי. 

)התמונה מארכיון משפחת פולבר(.
תמונה תחתונה: סולומון יאנקוביץ׳ )נולד 1877(, סוחר, חותנו של ארון פולבר, גר ברחוב סאראריה, נרצח ב"רכבת 

המוות" יאש - קאלאראשי. 
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פנקסים מספרים: 
סיפור תחנות חיי עם עלייתי לישראל משתקף בתמצות רב במספר שורות בפנקסי העולה.

עלייה באונייה טרנסילבניה בתאריך 12.11.50, קליטה במחנה עולים עין שמר, הפרדה 
מתעודת העולים של ההורים במחנה הקליטה שער עלייה, וחותמת תמוהה על קבלת 

אישור מזון זמני לחודש ספטמבר, שבו כידוע עדיין הייתי ברומניה. 

יציאה ממחנה הקליטה בתאריך 9.10.51  ומעבר למושב ירקונה ב' על פי אישור 
מהסוכנות היהודית; 22.11.51 מעבר לקיבוץ מבקיעים עד לתאריך 8.4.52

אישור על קבלת סכום ראשון כמפרעת קליטה עבורי ורישומו בפנקס ההורים.
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רישום של אימא ושלי בפנקס קופת החולים של שטרול, ורישום הצטרפות מאוחר יותר של זהבה.

תעודת סיום אולפן בהצטיינות, בקיבוץ גניגר 
 27.1.53 – 27.7.52

יישוב אחד הרבה כתובות 
1. עשר שנים לאחר הקמת היישוב עדיין לא הייתה לו כתובת ברורה וסניף דואר מקומי, דבר שהקשה מאוד על 

קבלה ושליחה שוטפת של מכתבים. שרות דואר נע פעם בשבוע היווה פתרון ליישובים מרוחקים באותם ימים, אך 
במושב העדיפו לפתוח בפתח תקווה תיבת דואר. מספרה היה 193. התיבה רוקנה כל יום על ידי שליח מהמושב. 

לימים התחלנו לקבל דואר סדיר ישירות למושב והותקנו תיבות דואר אישיות במבנה קטן ליד הצרכנייה. מכיוון ששם 
המושב שונה מספר פעמים, ציינו ליתר ביטחון הסבר: מושב נווה-ירק על יד פתח-תקווה. 

2. באחד מגלגולי שמות המושב הוא נקרא כפר ירקונים. אנחנו גרנו בבית מספר 27. כשהתחלתי לקבל זימונים 
למילואים ביקשתי ביחידה להוסיף על גבי המעטפה: על יד מגדיאל.

גם קו טלפון הגיע למושב באיחור רב. הוא הותקן בבית משפחת קארבונארו, שהסכימה לאפשר גישה לכל חברי 
המושב עד השעה אחת עשרה בלילה. 



203 202

השתחררתי מהצבא בדרגת טוראי והועלתי 
לדרגת סמל ראשון במסגרת המילואים. 
כשעבדתי באל על הועברתי לחיל אוויר. גוייסתי 
פעם בחודש לטיסות בואינג 707 שהטיסו 
מילואימניקים לסיני וחזרה. זה היה קל יותר 
מאשר לשרת חודש ימים במילואים כפי 
שעשיתי קודם לכן

זימון לבית הספר לאומנות הקולנוע )עמוד 132(אות סיני

כתבה מעיתון מעריב לנוער על 
 ההצגה בה הופעתי במסגרת 

בית צבי
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1.3.2005 תמצית רישום האוכלוסין לפיה עליתי לארץ בשם גטלן, לכאורה אבי החורג. אמי מעולם לא נישאה 3.11.1963 אישור מבנק דיסקונט על קבלת תשלום פיצויים מגרמניה. )עמוד 159(
לשטרול גטלן ובהכרח לא יכול היה להיות אבי החורג. הרישומים השגויים התבססו על מעשה המרמה בדבר 

נישואיהם הפיקטיביים, טרם עלייתנו, על מנת לקבל אישור עלייה לשטרול גטלן.
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אישור על פרישתי מאל על ב 31.10.83 בדרגת כלכל. )עמוד 141( תעודת סיום קורס דיילי אוויר באל על, 15.2.62 – 15.4.62 )עמוד 137( 
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תמצית ההצהרה
להלן תמצית התצהיר, בתרגום חופשי מרומנית.

 1(  נולדתי ביאש רומניה בתאריך 20.3.1936 בשם משפחה פולבר ושם פרטי דורל. 
אני בנם של פולבר אהרון ופרלה פולבר.

2( אבי פולבר אהרון נהרג בפוגרום ביאש בתאריך 29.06.1941
3( בשנת 1946 בהיותי בגיל 10, אמי הכירה את מר גטלן שטרול מהעיר ברלאד והם עברו לחיות יחד בדירתו בעיר.

4( בשנת 1950, בהיותי בן 14, הגרנו יחד לישראל. כולנו נרשמנו בתעודת המסע של גטלן שטרול.
5( כשהגענו למשרדי ההגירה בישראל נרשם שם משפחתי גטלן, למרות ששם משפחתי הנכון היה פולבר.

6(  עם הגיעי לבגרות הארתי את תשומת לבו של משרד הפנים הישראלי. בעקבות כך, תוקן שם המשפחה שלי לשם 
 המשפחה האמיתי שלי, פולבר.

לציין, שאין מדובר בשינוי שם אלא בתיקון שמי האמיתי שהוא פולבר.
7(  לאחר תיקון שם המשפחה שיניתי את שם המשפחה מ-פולבר ל-אלדורי, ואת שמי הפרטי מדורל - לדן.

ולראיה אני חותם היום 23.02.2009

התצהיר שאומת ואושר על ידי הרשויות הרומניות )עמוד 157(

האישור שהתקבל בפקס )תמצית 
המסמך(

אנו מודיעים לך כי ברישומי המוסד 
 ,PULVER DOREL שלנו מופיע השם

 יליד 20.03.1936, מחוז יאש, 
בנם של פולבר ארון ופולבר פרלה, 

במעמד של אזרח רומני. 
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מסמך שקיבלתי על פי בקשתי בשנת 2009 מהמועצה המקומית של העיר ברלאד, המוכיח ששמי אינו גטלן. השם 
דורל גטלן ניתן לי לראשונה במרמה בתעודת העליה המשותפת שלנו לארץ.

אל מר אלדורי דן
בעקבות בקשתך מה-21.10.2009

 אלדורי דן )לשעבר פולבר דורל( הינו הבן של אהרון ופרלה, נולד בתאריך 20 במרץ 1936 ביאש.
מקום מגורים אחרון: ברלאד רח' ואסילה לופו מס 32 מחוז ואסלוי .

אישור על שינוי שם משפחתי מגטלן לפולבר, ומדורל פולבר לדן אלדורי, על פי בקשתי, בתאריך 28.8.1969
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5.10.1994 אישור על שינוי שם משפחתי מגטלן לפולבר, ומדורל פולבר לדן אלדורי, בתאריך 28.8.1969
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אירגון יוניצף לאחר פרישתי מאל על, במקביל לעבודתי במסעדה בניו יורק, הייתי אחראי בארגון יוניצף, שישב 
 בבניין האומות המאוחדות, על מכירת כרטיסי ברכה לסוף השנה וחגי חג המולד. בשלושת החודשים האחרונים 

של השנה עבדתי כל יום מתשע בבוקר ועד שלוש אחר הצהריים בארגון. משם המשכתי לעבוד במסעדה עד שתיים 
לפנות בוקר.

מכתב המלצה ממסעדת הקסבה חתומה על ידי אמיל גטלן
אחרי 12 שנות עבודה שם, במקביל לעבודתי באל על
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קריירת משחק בניו יורק, פרוט התפקידים השונים שמילאתי במהלך השנים בתיאטרון, סרטים, טלוויזיה, פסטיבלים 
ופרסומות )AFTRA – ארגון השחקנים האמריקאי(.

The Brooklyn Paper כתבה על ההצגה האיש העשירי בה השתתפתי
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Verberations 1.7.2003 מכתב המלצה מסוכנות השחקנים פרסים שקיבלתי בתחרויות משחק בקטגוריות שונות
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תעודת סיום קורס ציור מתקדם בשנת הלימודים 1993/4 וציורים מפרי מכחולי
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תעודות הוקרה על השתתפותי בפעילויות "זיכרון בסלון" לציון יום השואה. סיפור חיי במהלך המלחמה וקליטתי 
בארץ זכה לאהדה רבה.



08
מאלבום 
התמונות



227 226

1. 1930. אימא יושבת, מאחור במרכז רשליקה, אדלה 
וחברות 2. 1932. על המדרגות המובילות לדירתנו 
 במתחם הגדול, טוני ולואיס, הבן של אווה ושעיה 
 3. 1936. פאולינה ואאורל ליד קבר אימם בבית 

העלמין ביאש
1. מימין: טוני, אימא, חברה, רשליקה 

2. אימא 

1903-19461903-1946

3

1

1

2

2
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11 בנובמבר 1934. אימא ואבא ביום הנישואין

1. אבא. 2. אימא יוצאת מהבריכה הציבורית הגדולה 
הידועה ביאש בשם "סטרנד" Strand, ומקום הבילוי 

של תושבי העיר

1

2
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1935. אימא ואבא בפארק קופואו

1. 1934-5. אאורל, אימא, פאפיה, 
ה ואבא ַּבבָּ

2. 1935. אימא ואבא מטיילים 
ברחובות יאש

1

2



233 232

1. אני כבן שנה
2. בן שנה בעגלה עם אימא

3. בן שנה וחצי, ברקע הדלת 
והידית שנשברו בזמן הפריצה 

לדירה 4. בן שלוש אני ואימא

1 3

42
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1. בן שבע 
2. בן שבע מחזיק תעודת פרס שקיבלתי בסיום כיתה גימל
3. בן שלוש, בחליפת מלח בטיול יום ראשון עם ההורים 

ברחובות יאש, המזכרת היפה ביותר שלנו כמשפחה

1

1 2

2

3

1. 1944. אני ואימא ליד הקיר שניזוק בזמן הפצצת 
הרוסים במלחמה. מתחתנו המרתף בו הסתתרנו 

ביום הפוגרום
2. במתחם הגדול עם השכנים. אני עומד מקדימה 

בפוזת ליצן. בצד ימין למטה הבחורה שעבדה 
בקונדיטוריה
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1. 1923. איזידור במדי חייל
2. משמאל: איזידור ומנהל הבנק בו עבד כמנהל חשבונות

החליפה שתפרו לי בכסף ששלח לי בוריה מטרינידד. 
העניבה בצילום הייתה בצבע אדום. קיבלתי אותה 

בבית הספר בברלאד. הייתי בין התלמידים המעטים 
שנבחרו להיות בתנועת הנוער הממשיך של המפלגה 
הקומוניסטית הרומנית. הייתי גאה בה ואף פעם לא 

נפרדתי ממנה. גם כשנסעתי ליאש. רציתי שכולם יידעו 
מי אני. בשבילי זה היה כבוד גדול. 

1

2
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1. 1953. חבורת הנוער במושב. 
שני מימין עומד חברי הטוב שלמה 

גולדשטיין. הראש המבצבץ באמצע 
התמונה הוא חברי אריה קספו. אני 

משמאל
2. אימא וזהבה במושב

3. בקיבוץ חניתה לפני הגיוס עם 
לואיס )הבן של אווה ושעיה( וליזה

1. חבריי הטובים יצחק שני ואריה קספו ז"ל. צולם 
 במצלמה שקיבלתי במתנה מבן דודי בקראקס 

2. אני וחברי אריה קספו ז"ל, איתו שהיתי בקיבוץ 
מבקיעים, עומדים בלב שיחי שושנים פורחות שעטפו 

את ביתו 

1950-19801950-1980

1

232

1
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1,2. בצבא
3. עם איזידור וזהבה בת ארבע

1. במילואים
2. בבסיס, יום לאחר הגיוס

1 3

2

21
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1. ליד הבית. זהבה ברקע
2. במושב לפני קורס דיילים

1. אימא במטבח עם ספר המתכונים 
שכתבה 2. עם אימא וזהבה במושב 
על רקע הרפת 3. במושב ליד הבית 

עם החלונות המשוריינים

1

1

2

3

2
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1

2

3

2

1

1. אני, אימא וטוני בברבדוס 
2. אימא ואני בברבדוס 

3. ליאת ושלומי במטבח שלי בתל אביב
 1. דצמבר 1964. מוכנים לטיסה 

2. אצל טוני ולזאר בברבדוס



247

ניו יורק. תמונות פורטפוליו כשחקן

246
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לוחית ברונזה לזכר הורי בלוח ההנצחה של "בית יעקב 
יוסף הרב צ. גוטמן" - בית הכנסת והמרכז הקהילתי 

של יהודי רומניה בתל אביב זיכרונות מתוקים מחברים במסעדה בניו יורק
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תודות
את התודה הגדולה ביותר אני חב לחברת התעופה אל על נתיבי אוויר 
לישראל. מרגע שקיבלה אותי לעבודה כדייל אוויר נפתחה בפניי דלת 

לחיים חדשים ועצמאיים כפי שרציתי. בלעדיה לא הייתי שורד. חיי ניצלו 
פעמיים. בפעם הראשונה בזכות הכסף שאבא שילם על מנת להשאיר 

בחיים את אימא ואותי, ובפעם השנייה בזכות אל על. 

תודה לחברי ממושב נווה ירק: אריה קספו, חברי ללימודים בקיבוץ 
מבקיעים, יצחק שני ומקס סגל בנם של מלווינה וג׳וזף, האחות הראשונה 

במושב. יהי זכרם ברוך.

תודה לבת דודתי ובעלה שבקנדה Molly and Bob Ungar ששלחו לי את 
תאריכי הלידה של כל בני המשפחה שלי משני הצדדים ועזרו לי להרכיב 

את עץ המשפחה.
 

 Adrian Cioflanca תודה לחוקר השואה הרומני אדריאן צ'ופלנקה
שאיתר את דפי החקירה של אימא משנת 1944 הנמצאים בארכיון 

 .Securitate הסקוריטאטה

תודה לכם שטרחתם לקרוא את זיכרונות השואה שלי.

המאורעות, האירועים, העדויות, העובדות והמחשבות המתוארים בספר 
נשענים על זיכרונותיי וחוויותיי, כפי שנחקקו על לוח ליבי ומסופרים 

מנקודת מבטי האישית. בסקרנות, בלהיטות ומתוך תחושת שליחות גדולה 
אספתי וליקטתי במשך השנים כל פרט ובדל מידע הנוגעים למשפחתי 

ורקמתי אותם לכדי תמונה שלמה.



 כתיבה, עריכה, עיצוב והוצאה לאור: 
יעל קופר דובב ואמיר ראובני

nonnabooks.com

כל הזכויות שמורות לדן אלדורי.
ניתן להעתיק, לצטט ולשכפל מתוך הספר ובתנאי שיצוין המקור. כל תכני הספר סופרו 

ואושרו על ידי דן אלדורי. נעשה  מאמץ לכבד זכויות יוצרים של התמונות והמסמכים 
 ששולבו בספר.

neveyarak07@gmail.com :אם חלה הפרה כל שהיא אפשר לפנות למחבר במייל
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 פרלה פאולינה יאנקוביץ' פולבר

 מהעיר יאש שברומניה
המוכרת בישראל כפאולה גטלן 


