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 דורות שני
Doua Generatii 

 ארנה אלה רובין
 7211, דימונה

 

 
 צבי ארנה ובנה 

 

 ,להיות הורים ללא ק
  ,הילד להבין ו שלנפש

 למצוא את המילים
 .ההופכות אותם לאנשים

 
 אני מייחסת לעצמי

 ,יותר ממה שודאי
 מתעלמתבי ואני 

 .גם אני הייתי פעם ילד
 

 לא יותר גרועה
  ,ימילדיגרועה 

 ולא יותר טובה
  .יהייתמהם 

 
 ההיום כמו כל הורה מסור

 ,הקריב באהבהמוכנה ל
 כמו שבני יהיה פעם

 .אבא...כשיקראו לו

Nu-i usor sa fi parinte,  
Sufletul copiilor sa-ntelegi,  
Sa gasesti acele cuvinte  
Ce fac din ei, oameni intregi.  

 
Pretind mai mult  
Decit imi pot da,  
Si uit, c-am fost  
Si eu copil, cindva.  

 
Cu nimic mai rau  
Cum sint ai mei,  
Si nici mai bun  
N-am fost ca ei.  

 
Azi sint ca orice parinte, devotat  
Si la sacrifice gata,  
Cum fiul meu va fi odat  
Cind i se va spune…tata. 
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 ברומנית "שני דורות"השיר של  כתב היד

 
 

כתב היד המקורי  :צד ימיןב. 7212-בRevista Mia -השיר כפי שפורסם ברומנית לראשונה ב :בצד שמאל
 .7211-ברומנית של השיר מ
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 דורות השלוש

 
 

 

  
 

 :למטהמימין  ;אודי, שירלי: למעלהמימין . רובין ילדיהם של אתי וצבי –ארנה ציירה את נכדיה בעיפרון 
 .נילי, רון
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 חלק א

 רנוביץ'סיפורי ילדות מצ

 
 הונגרית-בתקופה האוסטרו ,רומניה, רנוביץ'צהכיכר המרכזית של העיר 
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 המגבית
 

כאשר  0301של  רנוביץ'צמעשה זה קרה ב
הילדות שלנו עדיין לא הייתה מאוימת על ידי 
המלחמה ההרסנית ולמרות העננים השחורים 
שכבר ריחפו מעל ראשנו אנחנו הילדים לא 

  .בהבנו את חומרת המצ

כאשר דורה אחותי , אך לא גשום, ביום מעונן
טיילנו להנאתנו  שמונהואני בת  עשרהייתה בת 

 ליד בית קולנוע הראשי של העיר ברחוב
שארגנו מבצע  נשיםבכניסה ישבו מספר ש

 .התרמה לצדקה

כל מי שרצה לקחת חלק התקבל בברכה ודורה 
 .ואני התייצבנו למבצע כמו גם רבים אחרים

עם  הגישה לנו קופסה קטנה מפח, שבפניה שטחנו את בקשתנו להצטרף למגבית, גברת מבוגרת
בלנו תגיות עם סיכה יכמו כן ק. חריץ במכסה שדרכו אמורות היו המטבעות להשתלשל פנימה

 .שהיינו אמורים להצמיד לדש הבגד של התורמים הנדיבים לאות השתתפות במאמץ ההתרמה

 "!בבקשה, תרומה קטנה", דורה ואני לקחנו את העניין ברצינות ופנינו לעוברים ושבים

תרומה חריגה ביחס , ליי 41סרבו לבקשתנו ואפילו אדון אחד תרם שטר של  מעטים, בהיותנו ילדים
 .למטבעות הקטנים שקיבלנו מרוב התורמים

מסרנו גאות את הקופסה המלאה וביקשנו קופסה , אחרי שעתיים חזרנו בחזרה עייפות אך מרוצות
י ילדים הגברת הממונה פקפקה ביכולתם של שננראה ש .נוספת כדי להמשיך במלאכת ההתרמה

 .וסירבה לתת לנו קופסה נוספתעמוד במשימה ל ,עשרו שמונהבני  ,קטנים

נעלבנו שכן ידענו שעשינו מלאכה טובה באיסוף התרומות אבל בכל זאת המשכנו להסתובב 
כנראה שהגברת שסירבה לתת לנו קופסה נוספת פתחה בינתיים את הקופסה שהבאנו  .בסביבה

 .היא התרצתה וקראה לנו לקבל קופסה נוספת. והופתעה לגלות את השלל הרב

 .אנו שתי ילדות קטנות ופגועות סירבנו בנימוס והמשכנו מלאות גאווה בדרכנו

RIK 

 

 (דורה משמאל)האחיות דורה וארנה לפני השואה 
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 ברומנית" המגבית"הסיפור 

Mica Colecta 
 

S-a intamplat la Cernauti cand copilaria noastra inca n-a fost amenintata de 
razboiul distrugator. Cu toate ca un nor negru plutea de-acum deasupra, noi 
copii insa nu am inteles gravitatea situatiei.  

Intro-zi putin innourata, fara ploaie, cand Dora a avut zece ani si eu opt, ne-
am plimbat pe strada Flondor (Herrengasse) in apropiere de cinematograful 
Corso. Chiar la intrare, la cinema, au stat cateva doamne care au organizat o 
colecta pentru un scop de binefacere.  

Cine dorea din trecatori sa mearga la colectat era bine venit.  

Dora si cu mine ne-am prezentat si noi. O doamna mai in varsta care ne-a 
ascultat ca dorim si noi sa mergem la colectat donatii ne-a inmanat o cutie de 
tabla care avea pe capac o deschizatura ca sa treaca monedele, iar in mana am 
primit niste biletele, fiecare cu un bold, care trebuia prins pe reverul sau 
bluza persoanei care dona.  

Cred ca fiind copii nu ne-a refuzat aproape nimeni, iar un domn ne-a pus in 
cutie o hartie de 20 lei ceea ce reprezenta, fata de banutii altii dadeam, o 
donatie frumoasa.  

Dora si cu mine ne-am luat in serios si am intampinat persoanele cu un foarte 
frumos: Eine kleine spende, bitte!1 

Peste vreo doua ore am revenit la locul de pornire, am predat cutia inchisa si 
am cerut alta. Probabil n-au avut incredere in niste copii in varsta de opt si 
zece ani si am fost refuzate. Am plecat cam jignite, caci am stiut ca am adunat 
o suma frumusica.  

Totusi putin provocatoare ne-am inva rtit pe acolo ca sa fiim vazute.  

                                                           
1
 "O mică donație, vă rog!" in limba germana 
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La un moment dat, doamna respectiva ne-a vazut si ne-a chemat. Se vede ca 
intre timp a deschis cutia si facand numerotarea a constatat ceace noi am 
stiut, adica ca am adunat o suma frumusica.  

Atunci noi, doua fetite jignite din cauza refuzului anterior, am refuzat 
politicos si am mers mandre mai departe.  

RIK 

 

7219 ,ציור בשמן ,רנוביץ'נהר הפרוט של צ  
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 הפרוטזה
 

אין לי . הגעתי למצב שהייתי זקוקה לפרוטזה דנטלית
תסביכים שכן אני מכירה אנשים צעירים ממני שיש 

 .להם פרוטזות

בינתיים אני מסתובבת בלי שיניים עליונות חוץ משלוש 
ככל שהזמן עובר . אשר עתידן הרפואי עדיין לא ברור

. אם אוכל להתרגל לפרוטזההאני חוששת יותר ויותר 
בגילאים  ,מקווה שכמו מיליוני אנשים בעולםאני רק 

פרוטזה אחת או שתיים ולמדו לחיות להם יש ש ,שונים
 .איתן בשלום כך גם אני אתרגל

קרה תוך כדי המחשבות על הפרוטזה נזכרתי במשהו ש
 .כשהייתי בת שלוש

כל המשפחה מצד אבא  – רנוביץ'צבילדות גרנו כולנו ב
דורה . פה בארץ אנחנו מפוזריםלעומת זאת . מאיוא

ואילו , או יותר נכון בקרית מוצקין, אחותי גרה בחיפה
ומסיבה זו אנחנו דימונה אני והמשפחה שלי גרים ב

 .מתראים לעיתים רחוקות למדי אבל לפחות אנחנו שומרים על קשר טלפוני הדוק

אליה חשנו את הקירבה כי , מא שלייאחות של א, רנוביץ התראינו הכי הרבה עם דודה פרידה'בצ
 .הכי גדולה

גם זה שיחקתי עם חפץ קטן שאני לא זוכרת מהו ו. מא השאירה אותי אצל דודה פרידהייום אחד א
 .כשחמתה באה לביקור, אולי לא הרגישה טוב, דודה פרידה הייתה ישובה במיטתה. לא חשוב

ה והראתה אותה הן שוחחו ביניהן כשלפתע החמה שלפה את התותבת העליונה שלה מתוך פי
בראותי את המעשה גם אני תקעתי את שתי ידי לתוך פי בצד זה או אחר והתחלתי . לדודה פרידה

 .אבל ברור שללא שום תוצאות. למשוך את שיני

 .אני לא הבנתי מה בדיוק הצחיק את דודה פרידה. דודה פרידה ראתה אותי והתחילה לצחוק

RIK 

 
 
 

 77ארנה בת 
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ברומנית" הפרוטזה"הסיפור   

Proteza 
 

Am ajuns in situatia ca trebuie sa-mi fac o proteza dentara. Nu am complexe, 
sunt mai tineri ca mine care poarta proteza, si asta de cativa ani. Deocamdata 
insa eu umblu fara dintii de sus in afara de trei care nu se stie inca soarta lor. 
Eu, cat timpul trece, ma simt mai demoralizata, in afara de asta nu stiu daca 
am sa-i suport. Sper totus cum milioane de oameni de diferite varste poarta o 
proteza dentara, sau chiar doua, am sa ma obisnuiesc si eu.  

Fiind in situatia sa am nevoie de proteza, mi-am amintit ceva in legatura cu o 
proteza dentara cand nu implinisem inca trei ani.  

Locuiam la Cernauti. Toata familia din partea tatalui meu si din partea mamei 
locuiau in acelas oras.  

Aici in tara suntem imprastiati. Dora locuieste la Haifa, adica Kiryat Motzkin, 
iar eu cu familia mea locuim in Dimona. Din aceasta cauza ne vedem destul de 
rar, ce e drept ne telefonam des.  

Dar in Cernauti ne vizitam des, mai ales cu tante Frieda ca ne simteam cu ea 
cel mai apropiati.  

Intr-o zi mama m-a lasat la tante Frieda care era sora mamei. Am stat cuminte 
si ma jucam cu ceva, n-as mai putea spune cu ce, nici nu are importanta. Tante 
Frieda statea in pat, poate nu se simtea bine si soacra ei a venit s-o viziteze. 
Au stat de vorba si la un moment dat soacra si-a scos proteza de sus si i-o 
arata. Atunci am pus si eu amandoua maini in gura, intr-o parte si alta a gurii 
si trag. Bineinteles fara rezultat. Tante Frieda a observat si a inceput sa rada. 
Atunci nu am inteles ce tante Frieda a gasit de rîs.  

RIK 
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7221, ציור בשמן על קנבס, היצועניאישה   
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 חלק ב

של יוליקה ילדותיומן ה
2

 

 

 
 שברומניה הדנובהגדות נמל העיר גאלאץ שעל 

 

 
 
 
 

 
 

                                                           
2
 .בנה של ארנה אלה רובין ועורך ספר זה ,יוליקה הוא צבי יוליאן רובין 
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 מחלת החזרת
 

חלה בכל מחלות  כמו כל הילדים הקטנים גם יוליקה
 .שמחסנות לכל החיים דותהיל

. יוליקה התחיל עם שעלת וסיים עם חצבת בגיל חמש
 ( סקרלטינה) חלתה בשנית ,בת השכנים ,י'כאשר רוז

הופיעה פריחה על הבטן של אחרי תקופת דגירה ו
לא . דאות שגם הוא חלה בשניתוידעתי בויוליקה 

 . התרגשתי ולקחתי את הילד למרפאה הקרובה

יוליקה קיבל הפנייה לבית חולים ולקחנו מונית כי היה 
מיד לשישה  ,שנינו ,אושפזנו. לי פחד מאמבולנסים

מקובל היה  ימיםברומניה של אותם ה)ימים לטיפול 
 .)ילד החולה בבית החוליםהעם  מתאשפזתמא יאהש

 211,111יוליקה קיבל טיפול שכלל כל יום זריקה של 
למרות שיוליקה היה איתי הוא בכה . יחידות פניצילין

 . שהוא רוצה הביתה

במשמרת לילה שבאה מרכזנית תה יבחדר הסמוך הי
יוליקה היה אז . לשאר הילדים לי שהבכי מפריע להודיע

חולים רק שישה ימים וביום ההסברתי לו שאנחנו נהיה בבית . בן ארבע כך שיכולתי לדבר איתו
 .ראשון נחזור הביתה

לשמחתי הודיעו לנו שנוכל ללכת הביתה כבר בשבת שכן הטיפול נתן תוצאות טובות ואת הזריקה 
 .ם ראשון נעשה בבית במרפאהשל יו

  ".אבל את הבטחת שנלך הביתה ביום ראשון", יוליקה התנגד לחזור הביתה בשבת ואמר

 .מילה זאת מילה, אנחנו חזרנו הביתה ביום ראשון, וכך היה

 ?כשאני מספרת על מחלת השנית" חזרת"אבל למה קראתי לסיפור זה בשם 

הוא כבר חלה בכל " ,איתו לביקורת אמרתי לרופאהאחרי גיל חמש כשיוליקה חלה בחצבת והלכתי 
 ".מחלות הילדים

  !"חוץ מחזרת", לזה הרופאה ענתה

 יוליקה בן ארבע
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הוא . זה קרה שנים לאחר מכן בהיותו אב לילדים. יוליקה לא חלה בחזרת בילדות, ואכן זו האמת
 .נדבק בחזרת מבנו אודי

RIK 

 

 
 

7229 ,קנבס על שמן ציור, ילד שקוע במחשבות  
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ברומנית" מחלת החזרת"הסיפור   

Oreion 
 

Ca toti copii mici si Iulika a facut bolile copilariei care lasa imunitate pe toata 
viata. Iulika a inceput cu tuse convulsiva si a terminat cu pojar la varsta de cinci 
ani. Cand Ruji, fetita vecinilor mei, a avut scarlatina, iar Iulika dupa perioada 
incubatiei a capatat o eruptie pe burta, am stiut ca si el are scarlatina.  

Nu m-am alarmat, am luat copilul si am mers cu el la policlinica cea mai 
apropiata. Am primit imediat internarea la spital. Am luat un taxi caci aveam 
oroare de Ambulanta. Am fost inernati pentru sase zile (in Romania, in anii aceia 
s-a admis ca mama sa ramana cu copilul bolnav).  

Iulika a primit un tratament soc care consta in 400,000 de unitati penicilina 
injectat o data pe zi.  

Fiind cu mine si totusi a plans prima noapte ca vrea acasa. Alaturi de camera 
noastra era o telefonista in servici de noapte, ea a venit de cateva ori sami spuna 
ca deranjeaza pe ceilalti copii. Iulika avea pe atunci patru ani, asa ca am putut sai 
vorbesc. Si am explicat ca stam numai sase zile, iar duminica mergem acasa.  

Intre timp am fost anuntati ca putem pleca sambata caci tratamentul a dat 
rezultate bune, iar inca o injectie, cea de duminica, o puteam face acasa. Atunci 
Iuika s-a impotrivit: "Tu ai spus ca mergem duminica."  

Duminica am plecat acasa, cuvant e cuvant.  

De ce am intitulat aceasta povestire "Oreion" pe cand eu vorbesc mai mult 
despre scarlatina.  

Dupa ce Iulika la varsta de cinci ani a avut pojar si m-am dus cu el la control, i-am 
spus la doctorita: "acum le a facut pe toate!" La care doctorita a raspuns: "in afara 
de oreion!"  

Intr-adevar, oreion nu a primit el in copilarie, a primit oreion fiind tata de copii si 
a luat oreionul dela, fiul lui, Udi. 

RIK 
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 השפה הגרמנית

בהיות השפה הגרמנית שפת אימי התחלתי לדבר עם 
כאשר אמרתי . גרמנית מהרגע שהוא נולד יוליקה

יוליקה " ,לאבא לבוא לאכולתגיד ", ליוליקה בגרמנית
מא יא, קוציקה", תרגם דברים אלה לאביו ברומנית

 ."אמרה שתבוא לאכול

אבל . היה כינוי החיבה של יוליקה לאביו 0"קוציקה"
ליוליקה היו הרבה יותר שמות חיבה בשבילי בגרמנית 

" פופיקה", (ילדה קטנטונת" )מדיקה: "בעגה ילדותית
" בוטטרברוט", (קטןמסמר " )נגיקה", (בובה קטנה)
כל הכינויים האלה שלי חלפו עם הזמן (. לחם וחמאה)

לעומת זאת יוליקה המשיך לקרוא ". מאמי"ונשאר רק 
 ."קוציקה"לאביו עוד מספר שנים 

 גאלאץדבר יחודי ב, יוליקה דיבר יפה מאוד גרמנית
 .מאחר שרוב האוכלוסיה דיברה רומנית, במיוחד לילד

, ן שלוש אולי שלוש וחצייום אחד כשיוליקה היה ב
לקחה אותו לטיול , ידידת משפחה קרובה, ברטה

קרה והרב הראשי של . ושניהם דיברו ביניהם בגרמנית
 .יהודי גאלאץ עבר לידם ונעצר בשומעו בהתפעלות ילד כל כך קטן מדבר כל כך יפה גרמנית

 .הניח את כפות ידיו על ראשו של יוליקה ובירך אותו הרב

RIK 

הסיפור היה על כלבלב שקראו לו . אין ספור פעמים לו שאבא שלו המציא וסיפר סיפור אהוב על יוליקהבעקבות  .7
ויוליקה אהב לשמוע את הסיפור שוב ושוב , כי לא היה מקום, (רכבת קלה)שלא הצליח לעלות לחשמלית " קוציקה"

 .בהתלהבות כשהוא ישוב על ברכי אביו

 

 

 

 

 יוליקה בן שלוש עם אבא שלו ישראל רובין
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ברומנית" השפה הגרמנית"הסיפור   
Limba Germană 

 

Limba germana fiind limba mea materna am inceput sa vorbesc cu Iulika, din 
prima clipa ce sa nascut, aceasta limba. Cand iam spus in germana: "ruf den 
Papa zu tisch!" el a tradus in romaneste: "Cutica, mamica a spus sa vii la 
masa". Cutica a fost numele de alint pentru taticu. Eu am avut mai multe nume 
in germana: Medika, Pupika, Nagika (adica cuisor) si Butterbrot.  

Toate denumirile mele au fost trecatoare dar a ramas denumirea de Mami. In 
schimb, pentru taticu a ramas multi ani denumirea de Cutica.  

Iulika vorbea foarte frumos limba germana ceace a fost, pot sa spun, unic in 
Galati, unde toata lumea vorbea romaneste.  

Intro zi cand Iulika avea vreo trei-trei ani si jumatate, Berta l-a luat la 
plimbare, si bineinteles vorbeau germana. S-au intalnit cu Rabinul din Galati 
care s-a oprit cu ei de vorba, fiind foarte incantat ca un copil mic vorbeste asa 
frumos germana. Rabinul a ridicat mainile deasupra capului lui Iulika si l-a 
binecuvantat.  

 
 

 9111 ,צבעי מיםב ציור, הדנובה הכחולה
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 הינשוף
 

 ,בחור רציני ,היה ניקו. שלנו הגיעו שכנים חדשים לחצר
מהכפר כדי ללמוד חשמלאות וגם  גאלאץלשהגיע 

מאותו הכפר של  ,אשתו ,והייתה גם פלוריקה ,הצליח
השכלה פלוריקה הייתה בחורה פשוטה בלי . בעלה

 .המרשימה אבל הייתה חכמה ויפ

, תה לנו שכנה נוספתפלוריקה וניקו היו נוצרים אבל היי
שלא עוררה הערכה ולא הייתה אהובה על שאר , יהודיה

אולי  "הינשוף"את השכנה הזו פלוריקה כינתה . השכנים
 .גם בגלל צורתה החיצונית מלבד אופייה

היה קטן הוא היה בוכה מדי פעם ברחוב  כאשר יוליקה
במקרה אחד הוא בכה . וכל פעם הייתה לו סיבה אחרת

ו היום לא אבל לי אות. סוע בחשמליתבגלל שרצה לנ
מה שהסברתי לו לא עזר כל . התאים לנסוע בחשמלית

 .והוא בכה מרות שהוא רוצה לנסוע בחשמלית

. בשלב מסויים ראיתי את הינשוף מתקרבת אלינו מרחוק
 ,שגם אני לא חיבבתי, "הינשוף"למען האמת לא רציתי ש

, אמרתי ליוליקה .בתשמע את יוליקה מילל ובוכה ברחו
תפסיק לבכות , יוליקה", שהיה אז בן פחות משלוש

לשמוע אותך שמגיעה עכשיו צריכה  גם הינשוף, בבקשה
 "?בוכה

מספיק מאיתנו ואז יוליקה  התרחקהכמו במטה קסם יוליקה הפסיק לבכות כליל עד שהינשוף 
 .שוב לבכות אבל הפעם הרבה יותר חזק בעניין החשמלית התחיל

RIK 

 

 

 

 

 

 משמאל. 9 בן היה כשיוליקה 7291-מ תמונה
משתי  אחת) וקלרה ארנה, פלוריקה עומדות

 הוא משמאל הילד(. יוליקה של הסנדקיות
 הוא מימין הילד ואילו, פלוריקה של הבן, דאנוץ
 .יוליקה

file:///C:/Users/user/Documents/Ernarubin/galati.html
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 ברומנית" הינשוף"הסיפור 

Bufna 

La noi in curte s-au mutat vecini noi. El, Nicu, un baiat de treaba, a venit de la 
tara sa invete la Galati si pot spune ca a reusit. Ea, Florica, tot din acelasi sat ca 
sotul ei. 

Florica era o fata simpla fara multa scoala insa desteapta si frumusica.  

Cum se intelege ca Florica si Nicu erau crestini, am mai avut o vecina evreica, 
o persoana fara nici o valoare, nu a fost iubita de restul vecinilori.  

Pe aceasta vecina Florica a botezato Bufna, poate si din cauza fizicul ei.  

Iulika cand era mic plangea pe strada, intotdeauna avea un motiv oarecare.  

De data aceasta plangea ca a vrut sa mearga cu tramvaiul. Eu insa in ziua acea 
nu am am avut nici o treaba cu tramvaiul. Tot ce i-am explicat a fost in zadar, 
el vrea cu tramvaiul si plange cu foc in gura mare si lacrimi.  

La moment dat vad din departare ca ne vine in cale Bufna. Intradevar nu am 
vrut ca aceasta Bufna, pe care nici eu n-o agream, sal auda pe IuliKa urland pe 
strada.  

Atunci ii spun lui Iulika care nu implinise inca trei ani atunci: "Iulika, nu mai 
plange, uite ca vine Bufna, trebuie si ea sa te auda cum plangi pe srada?" Ca 
prin farmec s-a oprit din plans pana ce Bufna a fost la oarecare distanta.  

Pe urma insa a inceput din nou sa planga parca si mai si.  

RIK 
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7221 ,קנבס על שמן ציור, נהר גדות על רומני כפר  
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 הטיול
 

 .היתה בת שנתיים, י'רוז, היה בן שלוש וילדת השכנים יוליקה. יפה לא מושלג פיהיה זה יום חור

. רצתי לרחוב והם גם שם לא היו בנמצא. יצאתי לחצר והם לא היו שם. יום אחד שני הילדים נעלמו
, המשכתי לחפש מוטרדת בסביבה לזמן מה עד ששכנה שהבחינה שאני מחפשת את הילדים אמרה

התחלתי ללכת . שראתה את הילדים הולכים לכוון רחוב שהיה עמוס בחנויות רבות, לחרדתי
מאחר . ן כשלפתע הילדים הופיעו מרחוק במעלה הרחוב צועדים בחזרה לכיוון הביתבמהירות לכיוו

 .י משתרכת אחריו'בין השניים הוא הלך בראש כשרוזמשיוליקה היה המבוגר 

 .וכשפגשתי אותם שניהם גררו במרץ ענפי עצים, באנחת רווחה, רצתי לקראתם

הלכתי עד להיכן שאני יודע לחזור ", נהאז יוליקה ע" ?למה הלכת כל כך רחוק", שאלתי את יוליקה
  ."משם

RIK 

 

 שנות בסוף בגאלאץ םבית מול מדרכהעל ה משחקים משמאל י'ורוז באמצע רודיקה, מימין יוליקה
 .החמישים
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ברומנית" הטיול"הסיפור   

Evadarea 
 

A fost o zi frumoasa de iarna fara zapada. Iulika avea trei ani iar fetita vecinii, 
Ruji, avea doi ani. Intr-o zi copii au disparut. Am iesit in curte, nu am fugit in 
strada sa-i caut. O vecina care a vazut ca caut copii mia spus: "am vazut copii 
in directia Mavromol". Mavromol era o strada aglomerata cu multe pravalii.  

Copii au iesit din Strada Brailei, au trecut Strada Mavromol si au intrat pe 
Strada Roseti care era si strada schilurilori3. In aceasta strada, nu prea lunga, 
au fost doua schiluri.  

Cand am ajuns in Strada Roseti, Iulika si Ruji au venit deacum inapoi. Se 
intelege ca Iulika fiind cel mare (avea trei ani) era conducatorul. Cand i-am 
intalnit, amandoi inpingeau o craca de pom.  

Cand l-am intrebat: "de ce ai mers asa departe?"  

Iulika mea raspuns: "am mers pana unde am stiut sa ma intorc". 

RIK 

 

הלבישה, במקצועה תופרת שהייתה, שארנה בובות  

                                                           
3
 schil (schul) – sinagoga in limba idiș 
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 חלק ג

 זיכרונות מהשואה

 

 של ההתאחדות ידי על 7291-ב ברומניה( רובין אלה ארנה) בנדיט לאלה שהונפקה תעודה
 בשלושה בטרנסניסטריה קשים בתנאים שרדו משפחתה ובני ארנה. לטרנסניסטריה המגורשים

 .7299 למאי 7297 אוקטובר בין שוניםומחנות ריכוז  גטאות
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 השפה הסודית
 

את רוזה הכרתי כשבאה לעבוד אצלנו בתור 
שמנמונת , תה נמוכהיהיא הי. חניכה מתלמדת

, 02תה נערה רצינית בת יהיא הי. אבל חמודה
לקחה את העבודה ברצינות ולמדה את מקצוע 

 .התפירה

אני לא זוכרת מי הגה את הרעיון שנלמד שפה 
רוזה לקחנו את העניין אני ואבל , סודית

ברצינות ושכללנו את היכולת לדבר בינינו 
כך למשל  .גרמנית הפוכה מהסוף להתחלה

נקראתי " ארנה"ואני " הזור"נהייתה " רוזה"
. שאר המילים בגרמניתוכך לגבי " הנרא"

דיברנו בינינו בצורה כל כך שוטפת שהמאזין 
 .היה בטוח שאנחנו מדברות שפה זרה

למרות , של לפני המלחמהרנוביץ 'צהיה זה ערב קיצי נפלא ב. ינו מגינה ציבוריתתערב אחד יצאנו ש
 .שעננים שחורים מאימים כבר ריחפו מעל ראשנו ואיימו להכחיד את השמים הכחולים

לפתע בחור צעיר שהלך לידנו . אנחנו דיברנו בצורה חופשית בשפה הסודית שלנו על דא ועל הא
אנחנו המשכנו לדבר  "?אז מה זה .גם לא עברית. הונגרית זה לא? איזו שפה אתן מדברות", שאל

אחרי זמן מה כשהבחור ראה שאנחנו לא  .וגם על הבחור שצעד לידנ, דית שלנובשפה הסו, בינינו
 .סות אליו הלך לדרכומתייח

הגיעו  0321-ב .והילדות שלנו ועלומינו סבלו רבות מכך, כמו שכולם יודעים, המלחמה פרצה
גטו " :ומודעות גדולות זעקו על הקירות 0320-אבל האסונות התחילו כשהרומנים חזרו ב. הרוסים

  .אכן פינו אותנו מבתינו באוקטובר". באוקטובר

רנוביץ ואחר כך נשלחנו לגטו 'אבל שלושה שבועות שהינו בגטו בצאני לא רוצה לפרט בפרוטרוט 
מחלת הטיפוס ופחד מיום המחר אבל גם עם , רעב, לשלוש שנים איומות של עוני טרנסניסטריהשב

 .תקווה בלב שהחזיקה אותנו בחיים

 נאלצתי, רנוביץ'כאשר כבר חזרנו לאחר המלחמה לצ, אין לי זיכרונות טובים מהרוסים כי בגללם
כי הם היו לוכדים צעירים יהודים ברחוב והיו שולחים אותם , סגורה בבית, חודש 00להסתתר 

למרות זאת אני חייבת . לעבודה מפרכת במכרות ,אזור מכרות פחם שבמזרח אוקראינה, לדונבס
 .להכיר בעובדה שהרוסים הצילו את חיינו

תאריך לא ידוע, מים בצבעי יורצ, גיאומטריות צורות  
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פגשנו את אלה  .רנוביץ'נו לצחצינו את אחד הגשרים שעל נהר הפרוט וחזר 0322בעשירי למאי 
 .ששרדו וביניהם הייתה גם החברה שלי רוזה עם משפחתה

מא של יהיא אמרה לי משהו בשפה הסודית שלנו וא, לאחר שלוש שנים, בפעם הראשונה שנפגשנו
 ".את השפה שלכן ןמה לא עברתם ולא שכחת, בנות", רוזה פרצה בצחוק

RIK 

 

 

7229 ,צבעי מיםבציור , סירות עוגנות על גדות נהר  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ארנה אלה רובין –שני דורות 

19 
 

 ברומנית" השפה הסודית"הסיפור 

Limba Secretă 
 

Pe Rosa am vazut-o pentru prima oara cand a venit la noi ca ucenica. Era 
maruntica, putin dolofana si frumusica. O fetita serioasa de vreo 
patrusprezece ani, si a luat ucenicia in serios si intr-adevar a invatat meseria. 

Nu stiu cine a fost cu idea ca sa invatam o limba secreta, am luat-o insa foarte 
in serios si am inceput sa ne perfectionam, Rosa si cu mine, in a vorbi limba 
germana pe dos. Rosa a fost "Asor" si eu "Anre" (Erna) si asa cu incetul am 
fost asa de experimentate si vorbeam asa de cursiv ca puteai sa crezi ca 
vorbim o limba straina.  

Intr-o zi, sau mai bine zis intr-o seara am iesit amandoua din gradina publica. 
A fost o seara splendida de vara in Cernautul inaintea razboiului cu toate ca 
nori negri pluteau deacum, amenintatori, pe tot cerul albastru.  

Iar noi vorbeam in limba noastra fel de fel. La un moment dat un tanar ni se 
ataseaza, mergand in rand cu noi, si ne intreaba: "ce limba vorbiti? ungureste 
nu e! nici ivrit? dar ce limba a fii?" Iar noi vorbeam inainte chiar si de el. Dupa 
vreo jumatate de ora vazand ca nu afla nimic, iar noi nui dam nici o atentie, a 
plecat.  

Razboiul a izbucnit, ceea ce este cunoscut tuturor. Copilaria si tineretea 
noastra au avut mult de suferit. Au intrat Rusii. Nenorocirile au inceput cand 
Romanii au revenit si puteai citi afise pe ziduri: Gheto in Octombrie. Intr-
adevar in Octombrie am fost evacuati din casele noastre. Nu vreau sa intru in 
amanunte.  

Trei saptamani Gheto. Pe urma Lagar, Transnistria cu saracie, foamea, tifos si 
cu frica de ziua de maine, insa si cu speranta in suflet care ne-a mentinut in 
viata.  

Cu toate ca nu am amintiri frumoase de la Rusi, caci din cauza lor, cand am 
revenit la Cernauti, am stat unsprezece luni inchisa in casa, ascunsa, caci se 
prindea tineri pe strada si ii trimetea la Donbas, o localitate indepartata in 
Rusia. Acolo erau mine de carbuni, intr-acolo trimetea tineretul capturat pe 
strada.  
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Cu toate acestea trebuie sa recunosc ca Rusii ne-au salvat viata.  

La zece Mai 1944 am trecut podul peste Prut si am intrat in oras. Ne-am 
revazut cu supravietuitorii printre care a revenit si prietena mea Rosa cu 
familia.  

Prima oara cand am vizitat pe Rosa si familia ei, Rosa mea spus ceva pe limba 
noastra, atunci mama ei a izbucnit in ras: "mai fetelor, pe unde ati fost, prin ce 
ati trecut, si nu ati uitat limba voastra."  

RIK 

 

7229, ציור בשמן על קנבס, יום גשום  
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 דוד הרמן והחברים שלו
 

זה הזמן  –משש בבוקר עד שש בערב 
שהוקצב לנו לפנות את הדירות שלנו ממרכז 

חלק מהעיר שבו . לגטו שבעיר רנוביץ'צ העיר
הוכרז , אחות של אימא שלי, גרה דודה פרידה

 .כגטו

משש בבוקר עד שש בערב סחבנו את כל מה 
הרחובות שהובילו לגטו . שניתן היה לקחת

באנשים הסוחבים מכל הבא ליד צרור  הוצפו
 .בתוך ציפות של כריות וסדינים

שולחנם , רנוביץ נטשו את ביתם'יהודי צ
דירתה של דודה פרידה נהפכה . ומיטתם

השכנים של דודה פרידה הגיעו קרובי משפחתם וכך כל הגטו המה  שלחצר ל. למקלט זמני צפוף
 .אנשים באים והולכים

 .כל המאחרים הוענשו. בשעה שש עברנו את הגבול הזמני שהפריד בין העיר לבין הגטו

 .שבשליטת רומניה טרנסניסטריהשבגטאות רוש הסופי מהעיר ליסידור זמני עד לגהגטו היה 

תנו כל הזמן הוראות חדשות שבתאריך מסוים רחוב מסוים צריך ינ 0320במשך כל חודש אוקטובר 
כדי לא להתפנות עברנו להתגורר ברחובות אחרים שעדיין לא . להתפנות למחנות שבטרנסניסטריה

 .נידונו לפינוי

. אנחנו עדיין נשארנו אבל ידענו שיגיע גם תורנו. בעלה דוד ובנם זיגי כבר התפנו, פרידהדודה 
 .דירתה של דודה פרידה שממה

, מאוחר יותר ,בהיותנו במחנות. אימא קנתה שני ליטר חלב והרתיחה אותם בסיר גדול על התנור
 .ם רביםבגעגועי ,עוד זמן רב, סבלנו מרעב כבד וזיכרון החלב החם ליווה אותנו

ובנם דידי היו אמורים  אשתו דודה אנה, (אח של אימא)הגיעה גם הזמן שלנו להתפנות ודוד הרמן 
אבל לבסוף החברים נסעו ואילו דוד . לנסוע יום קודם כי דוד הרמן רצה לנסוע ביחד עם חברים שלו

לנסיעה ודוד הרמן לא הייתה מוכנה עדיין הרמן ומשפחתו נסעו יום לאחר מכן איתנו מאחר שאימא 
אבל זה לא מנע ממנו לכעוס על אימא . העדיף בסופו של דבר להישאר ביחד עם המשפחה

 .ולהאשימה שבגללה הוא לא נסע עם החברים שלו

7297אוקטובר ב לטרנסניסטריה רנוביץ'צ יהודי גירוש  
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בטרנסניסטריה באו ימים קשים וחיינו מהיד לפה ממה 
חולצה , שמלה עבור כיכר לחם –שמכרנו במשורה 

הייתה מחושבת והיא מא יא. עבור קמח או תפוחי אדמה
לא , אם נאכל יותר עכשיו לא נחזיק מעמד" ,אמרה
 ".נשרוד

שרדנו כך שנתיים וחצי עד שהגיעו הרוסים שהצילו  
נסענו הביתה או  0322באפריל  .את חיינו ושוחררנו
אני הייתי כמה . מ ברגל"ק 011יותר נכון צעדנו 

חודשים לאחר שהחלמתי ממחלת הטיפוס ולמרות זאת 
בגללי לא . וחסרת אנרגיהמאוד הייתי חלשה עדיין 

בלילות ישנו . מ ביום"ק 02-01-יכולנו לצעוד יותר מ
 .ואילו ביום שלמחרת שוב יצאנו לדרך יםנטוש תיםבב

ה עשינו ברכבת אבל אבוי יאת מאת הקילומטרים השני
הורידו אותנו לא פעם חיילים רוסים . לנסיעה כזאת

 .מהרכבת

. רנוביץ'לבסוף חצינו את הגשר מעל הפרוט ונכנסנו לצ
פגשנו שם אימא שממתינה בדאגה לבת שלה שתחזור מהמחנות והיא התענינה אצל אלה שחזרו אם 

יכולנו לבשר לה שהבת בריאה ושלמה והיא בדרכה , אנחנו, במקרה. ראו או שמעו על הבת שלה
 .הביתה

וזה בגלל שהוא כעס מאוד על אימא שלי " דוד הרמן והחברים שלו"ה היא הכותרת של סיפור ז
 .שבגללה הוא ומשפחתו התעכבו יום נוסף ונאלצו לנסוע למחנות בלי החברים

כל . שמשם לא חוזרים אבל לחבריו של דוד הרמן לא היה את המזל שלנו לחזור כי הם נשלחו לבוג
  .שואה טרנסניטריההאזור שבין הנהרות ניסטר ובוג נקרא בזמן ה

 .החברים של דוד הרמן היו חסרי מזל לנסוע יום אחד לפנינו עם רכבת משא שהובילה אותם לאבדון

בזכותך אנחנו היום , את רואה יטי", מא שלייבכל הזדמנות דוד הרמן היה אומר לא, משום כך
 !"בחיים

RIK 

 
 
 

 אימא של ארנה ,(7212-7219)יטי בנדיט 
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ברומנית" דוד הרמן והחברים שלו"הסיפור   

Unchiul Hermann si Prietenii Lui 
 

Dela ora sase dimineata pana la ora sase seara. Atata ni s-a acordat ca sa 
parasim locuintele noastre din centrul orasului. O anumita parte a orasului, 
printre care se afla locuinta a lui tante Frieda, sora cu mama, a fost declarat 
Gheto, numit ad hoc.  

Dela ora sase dimineata am carat tot ce s-a putut cara. Strazile care duceau 
inspre Gheto erau inpauzite de legaturi ale facute din fete de perne sau 
cearceafuri.  

Populatia evreiasca din Cernauti isi parasea casa, masa, patul. Locuinta la 
tante Frieda a devenit un adapost temporar neincapator. In curte la vecini a 
venit rudele, era un dute-vino. La ora sase seara am trecut granita 
improvizata care despartea orasul de Gheto. Cine ar fi intarziat era pasibil de 
pedeapsa.  

In luna octombrie 1941 mereu aparea un ordin: astazi data de…strada cutare 
pleaca. Ca sa nu plecam ne mutam in alta strada care nu pleca inca. Tante 
Frieda cu unchiul David si fiul lor, Sigi, au plecat deja. Noi am ramas inca. Am 
stiut ca o sa ne vina randul si noua.  

Locuinta lui tante Frieda devenise pustie. Mama a cumparat doi litri de lapte 
si a pus la fiert intr-o cratita mare care a ramas pe soba. Fiind in Lagar si 
suferind de foame, acest lapte m-a urmarit si m-a obsedat mult timp.  

Unchiul Hermann cu tante Ana si fiul lor, Didi, erau sa plece o zi mai devreme. 
Unchiul Hermann a vrut sa plece cu prietenii lui impreuna. Totusi prietenii lor 
au plecat o zi inainte din cauza ca mama nu era inca gata de plecare. Unchiul 
Hermann a preferat sa fie impreuna cu familia. Asta nu l-a impiedicat sai 
reproseze lui mama care era sora lui: "Vezi, din cauza ta noi nu am putut pleca 
impreuna cu prietinii mei."  

Au venit zile grele, am trait din ceea ce vindeam. O rochie o paine, o camasa o 
paine sau faina si cartofi. Mama a fost cumpanita, a spus: "daca mancam mai 
mult, na sa putem rezista, nu vom putea supravietui."  
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Intr-adevar am rezistat doi ani si jumatate pana au intrat Rusii care in felul 
acesta neau salvat viata. Asta a fost in luna Aprilie 1944, ne-am pregatit de 
plecare acasa, ce plecare? Am mers o suta de kilometri pe jos. Eu am fost 
cateva luni dupa Bauchtyphus (febră tifoidă) totusi am fost foarte slaba, lipsita 
de puteri.  

Din cauza mea nu am putut face mai mult de 14-15 kilometri pe zi. Innoptam 
in cate o casa goala iar a doua zi iarasi la drum.  

Cealalta suta de kilometri am facut cu trenul, dar vai de acest voiaj. Nu odata 
soldati Rusi ne-a dat jos din tren. Cand in sfarsit am trecut podul peste Prut si 
am intrat la Cernauti, nea intampinat o mama care astepta pe fiica ei sa se 
intoarca din Lagar. Probabil aceasta mama a intrebat pe fiecare care intrase la 
Cernauti. Intamplator noi am putut sa-i spunem ca fiica ei este sanatoasa si e 
pe drum inspre casa.  

Am intitulat aceasta povestire "Unchiul Hermann si Prietenii Lui" din cauza ca 
el a regretat ca din cauza mamei mele, el cu familia lui trebuia sa se desparte 
de prietenii lui. Prietenii lui nu au avut insa noroc, au fost trimisi la Bug, de 
acolo nu era intoarcere. Teritoriul intre fluviile Nistrul si Bug se chema in 
timpul Holocaustului Transnistria.  

Prietenii lui unchiul Hermann au avut nenorocul sa plece cu un tren (de marfa 
bineinteles) care le-a dus la pieire.  

Deacea, la orice ocazie unchiul Hermann ii spunea mamei mele: "vezi Yetti, 
datorita tie mai suntem azi in viata." 

RIK 
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7212 ,ציור בשמן על קנבס, מוגשים לשולחןפירות   
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ה'מאליא  
 

. מטרנסניסטריה רנוביץ'צחזרנו הביתה ל 0322-ב
, מצאנו דירה באותו בית משותף שבו גרנו לפני הגירוש

בדיוק מעל הדירה שבה , אבל קומה אחת יותר גבוהה
 .גרנו קודם לפני המלחמה

 אך מטופח צדדי קטן ברחוב גרנו לפני המלחמהאנחנו 
Theresiengasse 6בשם 

4  Maria   הסתעף  אשר   
היו בו שלושה בתי קולנוע ש העיר מהרחוב הראשי של

 –ראשון בבוקר הרחוב נהפך לטיילת  מיובערבים ובי
 .קטנים וגדולים יצאו לטייל ברחוב

עם חלונות  חדר גדול מאוד –בבית היו שלושה חדרים 
, חדר השלישילחדר נוסף גם די גדול ואילו , לרחוב

היה חלון לרחוב אבל גם חדר זה היה , הקטן יותר
 .ואני אהבנו את החדר הקטן, אחותי, דורה. בגודל סביר

היה לנו מטבח גדול מאוד עם תנור בנוי בפינה , בנוסף
בדירה היה חדר רחצה . עם חדר מזווה צמוד למצרכים

 .תוחדר נוסף קטן עבור עובדת משק ביעם אמבטיה 

 .לסיכום ניתן לומר שגרנו בבית מרווח

ים רנוביץ והיה חוסר בדיור והשלטונות היו מחרימים חדר'הגיעו רוסים רבים לצ 0322-21בשנים 
 .הםמדיירים קיימים כדי לאכסן את אנשי

והיא בחורה  ,סרן-עם דרגות רב ,הוא במדים של הצבא הרוסי, יום אחד צלצלו בדלת זוג צעיר
 .עדינה שרק מאוחר יותר נודע לנו שהייתה בהריון

מא ואמרו שנודע להם שיש לנו חדר מיותר ושהם מבקשים שניתן להם את יהם דיברו ביידיש עם א
הם לפחות אך יהיו אנשים שלא ימצאו חן בעינינו אלה ואולי  ותובכל מקרה יקחו לנו א החדר כי

 .יהודים ונוכל להסתדר

 .מא הסכימה מיד מאחר שהיה ברור שהם צודקים בכל אשר אמרויא

                                                           
4
 .הקדושה הרומית האימפריה קיסרית –( 7111-7171) תרזה מריה שם על נקרא הרחוב 

בחזית הבניין , נכדה של ארנה, אודי רובין
התמונה . Maria Theresiengasse 6ברחוב 

 .9171-צולמה בטיול שורשים ב
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הם לא הפריעו בכלום . הדיירים החדשים קיבלו את החדר הקטן והייתה להם גישה חופשית למטבח
 .דינים ומתחשביםשכן הם היו אנשים ע

הגורל רצה והתינוקת נולדה . ילדה בת( אני כבר לא זוכרת את שמה)אחרי כמה חודשים הבחורה 
אני הלכתי עם האישה לבית החולים כדי לעזור לה כי היא הייתה חלשה . עם פגם באחת מרגליה

כאון וגם סבלה מגודש בחזה יתה בדיהאישה הי .אחרי שישה שבועות התינוקת נפטרה. אחרי הלידה
כי במשך הזמן שאשתו לא הייתה בבית הוא אכל מאכלים שהחריפו  קיבה כיבמואילו בעלה סבל 

 .כיבאת מצב ה

היום אני מבינה שעזרתי להם . נוצר המצב ששני בני הזוג שכבו חולים במיטה ואני טיפלתי בהם
צריכים משהו והבעל היה מקבל את פעמים רבות ביום הייתי נכנסת לחדרם ושואלת אם הם . רבות

  !"ה הגיעה'למאיהינה א", פני במילים

ראיתי אותו מספר . והוא היה בא מפעם לפעם לביקור, גם כן קצין, סרן היה אח צעיר ממנו-לרב
 .הוא היה גבוה ורזה, פעמים

וגם , מועילה, סרן רצה שאני אתחתן עם אחיו והיו לו את כל הסיבות לכך שכן הייתי יפה-הרב
 .הוכחתי את עצמי כעקרת בית קטנה כשטיפלתי בהם כשהם היו חולים

 .שברומניה גאלאץואנחנו תכננו לעזוב ל 08אבל זה לא יצא לפועל שכן אני הייתי רק בת 

RIK 
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"ה ברומנית'למאיא"הסיפור   

Vine Mămica 
 

In anul 1944 am venit acasa. Am gasit o locuinta in acelasi bloc unde am locuit 
inainte de deportare, insa un etaj mai sus, exact deasupra locuintei noastre. 
Maria Theresiengasse era o strada laterala din Herrengasse care a fost 
principala strada din Cernauti. Pe Herrengasse erau trei cinematografe. Serile 
si duminica dimineata era promenada. Mic si mare au iesit sa se plimbe pe 
Herrengasse (care in romaneste era Str. Flondor).  

Asa dar, noi locuiam in Str. Maria Tereza (Maria Theresiengasse) Nr. 6 care a 
fost a doua casa din colt cu strada Flondor.  

Locuinta era compusa din trei camere: O camera mare cu geamuri la strada, 
una ceva mai mica care tot era, pentru conceptia de astazi, destul de mare, iar 
a treia camera, care se chema cea mica, avea un geam la strada, nici asta nu 
era chiar mica. Noua, lui Dora si mie camera asta ne placea cel mai mult.  

Plus, bucataria era mare, cu o soba de gatit zidita intr-un colt. Din bucatarie 
era o camara mica unde se tinea alimente. Aceasta camara se chema pe 
germana speisekammer. Locuinta avea baie cu cada si o camaruta mica pentru 
servitoare (dienstboten-zimmer). Intr-un cuvant: O locuinta mare.  

Prin anii acea, 1944-45, cand au venit multi Rusi la Cernauti a fost lipsa de 
locuinte. Forurile iti luau cate o camera pentru oamenii lori.  

Intr-o buna zi a sunat la usa noastra o pereche tanara, rusi, el in uniforma cu 
gradul de maior, ea o femeie delicata, pe urma am aflat ca e gravida.  

Au vorbit idiș cu mama: "Noi am fost informati ca aveti o camera in plus si noi 
va rugam sa ne-o predati noua caci oricum o sa va o ia si poate o sa fie 
oamenii care nu o sa va placa, iar noi suntem evrei si sper sa ne intelegem."  

Asa a si fost, mama a acceptat, caci judecand oamenii astia au avut dreptate in 
toate.  

S-au mutat in camera mica, oameni fini, nu ne-au suparat cu nimic, aveau 
acces la bucataria.  
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Dupa cateva luni, ea (nu mai tin numele) a nascut o fetita. Soarta a vrut ca 
acest copil sa se nasca cu un piciorut defect. Eu m-am dus cu mama copilului 
la spital sa-i ajut, caci ea a fost slabita de la nastere. Dupa sase saptamani 
copilul a murit. 

Ea a fost bolnava de dureri si febra laptelui. El suferind de ulcer la stomac. Cat 
timp ea nu a fost acasa, el a mancat alimente care ii a provocat o criza. 

Amandoi stateau in pat, iar eu ii am ingrijit. Astazi imi dau seama ca i-am fost 
de mare ajutor. De cate ori intram la ei sa intreb ce au nevoie, el ma primea cu 
cuvintele: Vine Mamica!  

Acest maior avea un frate mai tanar ca el, tot ofiter, el venea din cand in cand 
in vizita la fratele lui. Am avut ocazia sa-l vad in treacat, un baiat inalt subtire.  

Maiorul nostru a vrut foarte mult sa ma marit cu fratele lui, si de ce n-ar fi 
vrut? Am fost frumoasa, serviabila si ca am fost o mica gospodina a putut sa-si 
dea seama cand ii am ingrijit cand au fost bolnavi.  

Noi nu am luat aceasta propunere in serios, caci doream sa plecam. 

RIK 
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  7221, בצבעי מיםציור , רועה צאן
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 חלק ד

 ...משהו מצחיק או שמא לא

 

 

 9119, צבעי מיםציור ב, ליצן הקסמים
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 גריזטה
 

 .אהבה מאוד את גריזטה, אחותי, דורה

ה לארץ מרומניה יכאשר דורה קיבלה את אישור העלי
אל תבכי ", אחת השכנות אמרה לה. היא בכתה מרות

ה יתקבל בקרוב אישור עלי, אחותך, גם ארנה, דורה
  ."לישראל

 .יהיהשיבה דורה בוכ" ?אבל מה עם גריזטה"

גריזטה הייתה , ובכן. אתם בטח תוהים מי זאת גריזטה
 .חתלתולה חמודה שגם אני אהבתי

כל . כאשר דורה עלתה לישראל גריזטה נשארה אצלנו
המכתבים שקבלנו מדורה אחרי שעלתה לישראל היו 

 .על גריזטה

חמד לו לצון  (ישראל רובין) בעלי יקה'יום אחד ג
! גריזטה מתה, דורה היקרה", ובמכתב לדורה כתב

 ".תכתבי לנו מה לעשות איתה

 ."לך לעזאזל ותקבור אותה", דורה ענתה

לאחר זמן מה היה לנו ביקור  .יכול להגיע לסיומו כאן אבל היה לו המשך מפתיעהיה הסיפור 
אני לא הייתי בבית ואחת . כשהסוכן מחפש מישהו בשם ישראל רובין 5בשכונה מהסקוריטטה

 .השכנות אמרה לו היכן הוא עובד

יקה וקרא לו בצורה דיסקרטית אל מחוץ למפעל ובין 'איש השירות החשאי הלך למפעל לחפש את ג
  "?הלמי במשפחה שלכם קוראים גריזט", היתר תשאל אותו

 !"גריזטה היא חתולה קטנה", יקה ענה בחיוך'ג

 .עב התנצל בחיוך והלך לדרכוהסוכן שבא במטרה לפענח פשע נת

RIK 

                                                           
5
 בתקופה הקומוניסטיתהמשטרה החשאית של רומניה  

ברחובות גאלאץ בשנות  רוביןישראל ארנה ו
91-החמישים של המאה ה  
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ברומנית" גריזטה"הסיפור   

Griseta 
 

Dora o indragea atat de mult pe Griseta, ca atunci cand a primit plecarea 
pentru Israel a plans, iar o vecina i-a spus: "nu plange, si Erna o sa primeasca 
plecarea!" Iar Dora a raspuns plangand: "da, insa Griseta!"  

Trebuie sa precizezi ca Griseta a fost o pisicuta dragalasa pe care si eu o 
indrageam, iar Erna sunt eu, sora cu Dora.  

Cand Dora a plecat, Griseta a ramas cu noi. De cate ori venea o scrisoare, scria 
numai de Griseta.  

Intr-o zi Gica6 si-a permis o gluma. A luat o foaie de scrisoare si a scris aceste 
cuvinte: "Draga Dora, Griseta a murit! Scrie-ne ce sa facem cu ea." La care 
Dora a raspuns: "dute in…si ingroapo." 

Povestea s-ar putea incheia aici, insa are o urmare. A trecut un timp oarecare 
si primim o visita de la securitate, intreaba de Israel Rubin, eu nu am fost 
acasa, o vecina i-a spus unde lucreaza.  

Omul nostru a mers sal caute pe Gica la locul de munca. Foarte discret la 
chemat afara si i-a pus mai multe intrebari de rutina, iar printre altele a 
intrebat: "pe cine aveti in familie cu numele de Grizeta?" 

Atunci Gica a spus zambind: "Grizeta este o pisicuta!"  

Omul insarcinat sa descopere o crima s-a scuzat zambind si a plecat.  

RIK 

 
 

 

 

                                                           
6
 Israel Rubin, soțul lui Erna 
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 7221 ,ציור בשמן על קנבס, פרחים בשלג
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 חלק ה

 דימונה
 

 

עם  7219-בהמעברה בדימונה שבה התגוררו ארנה ובני משפחתה במשך שלושה חודשים 
ארנה . שבו התגוררה המשפחה 191ארנה סימנה בכתם אדום את צריף . מרומניה ההגעה לארץ

 .המיתולוגית 9את התמונה עם מצלמת זורקי צילמה 
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מיד לאחר , 7219במעברה בדימונה בראשית  191בעלה ישראל ובנה צבי בפתח צריף , ארנה
 העלייה לישראל
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 7229, צבעי מיםציור ב, ספסל בודד בדימונה

 
 

 בדימונה בביתם בשיכון ארנה וישראל רובין
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 ישראל, אתי, צבי, ארנה: מימין. אתי וצבי מתחתנים
 

 
 

 .צבי ברקע. ניצןו של אודי םבחתונת –רון , אודי, שירלי, נילי: מימין. בדימונה נולדו נכדיה של ארנה
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 ורון( מימין)ארנה משתעשעת עם נכדיה אודי 
 
 

 
 

 ארנה בערוב ימיה
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  דימונה, 9179, ציור בצבעי מים, הליצן האחרון

ניכר שארנה .  85היותה בתב 9179-ב ,רון רובין ,ויר לבקשתו של נכדהוצזהו הציור האחרון של ארנה 
והציור חסר  – סמלי להרגשת חוסר האונים שאפפה אותה –ידי הליצן חסרות . כבר לא הייתה במיטבה

 .בדימונה ביתו של רוןסלון הציור מפאר את קיר . דיוק שכה אפיין אותה
 

*   *   *   * 

בני הזוג . 11בגיל  7229-בדימונה ב ישראל נפטר. 11בגיל  9179-ארנה נפטרה בדימונה ב
 .בדימונהקבורים בבית העלמין 
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 חלק ו

 נספחים
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מאיהספד לא  
 בבית העלמין בדימונה, אלה רובין של ארנה בנה ,על ידי צבי נישא

 .מא בדרכה האחרונהיאני רוצה להודות לכל אלה שבאו ללוות את א

להספד מועט שהייתה בחייה עם כל האורות והצללים שכן ערך  פימא כיאני רוצה לספר לכם על א
 .תלוש מהמציאות

הונגרית היום -מפריה האוסטרויבא רנוביץ'צבעיר בשם  0348-נולדה ב, ארנה אלה רובין, מא שלייא
הייתה עיר אוניברסיטאית יפיפייה בסדר גודל בינוני בת התרבות הגרמנית  זו. רומניהאז , אוקראינה

ולא , שבאה לידי ביטוי הן בבניה הגותית המרשימה והן בסדר והניקיון המופתיים ששלטו בכל
גר שומר , בקומת המרתף, בכל בנין מגורים משותף ,כך למשל. לחינם זכתה לכינוי וינה הקטנה

 .ות לתולים כביסה בחזיתות הבנייניםהבניין ושוטרים חילקו קנס

הכרתי , ענקי התרבות הגרמנית, והיינה, גתה, תה גרמנית ואת השמות שילרימא היישפת האם של א
 .מהבית

 04יתה בת יההורים התגרשו כשה. מא עד הסוףירועים קשים בילדות העיבו על חייה של אימספר א
של אחותה דורה שיבשה לחלוטין את כל  ובעיה רפואית רגשית קשהדבר לא נפוץ באותם הימים 

 .מערכת היחסים המשפחתית בין האחיות לבין עצמן ובין ארנה לאימה יטי

רומניה )הקרים ומחנות טרנסניסטריה בגטאות בני המשפחה בילו שלוש שנים קשות ובאה השואה 
במאמר . בשפעהיה וגם זה לא  כשהארוחה הכי משובחת הייתה מרק קליפות תפוחי אדמה (דאז

תינוק בן שנה בשם  –כעשרה קרובי משפחה וביניהם אח חורג  בשואהמא איבדה ימוסגר אומר שא
 .דוד

שלדי אדם מזי רעב ומוכים במחלת הטיפוס  –רנוביץ 'לקראת סוף המלחמה המשפחה חזרה לצ
אבל לפחות קיוו שהתפטרו אחת ולתמיד מהאדון הלא  ,ושם גילו שדירתם כבר לא שייכת להם

בשם , נחמד לא פחות ,אך לתדהמתם חיכה להם שם אדון אחר, ועושי דברו הרומנים נחמד היטלר
מא נאלצה להסתתר בבית שנה תמימה שכן הסובייטים זממו לשלוח יהודים צעירים יוא, סטאלין

 .לעבודות כפייה במכרות פחם

. מא אבדה אמון בבני אדם ולא היה לה קל להתהלך בין אנשיםיאלה אכתוצאה מאירועים קשים 
היא לא תמיד ידעה להגיד את . והייתה מאוד פגיעה מוטהבצורה  מציאותהיא לא אחת פירשה את ה
דפוסי התנהגות אלה גרמו לא אחת למתחים מיותרים בתוך המשפחה ו המילה הנכונה בזמן הנכון

י סובלני וסבלני דיי כדי לקחת בחשבון את עברה גם אם היא לא ומודה אני ומצטער שלא תמיד היית
 .צדקה בעניין זה או אחר
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מא נפלאה לבן היחיד שלה שעומד עכשיו ייתה איאבל מה שבאמת חשוב מבחינתי הוא שהיא ה
היא תמיד נתנה לי את ההרגשה שאני . היא גידלה אותי באהבה עצומה ובמסירות אין קץ. מולכם

יתה על השולחן ארוחה חמה והיו לי יתמיד ה. תמיד הייתי בראש מעיניהו הייתי כזהנסיך גם אם לא 
 .דמי כיס יותר מאשר לאחרים

יתה כבר על ערס דווי הזכרתי לה ימא היכשא
האהובה עלי המיתולוגית  עוגת הקרמשניטאת 

בימי  –שנהגה לאפות לי פעמיים בשנה 
עד  –ההולדת וכן כשחזרתי משירות מילואים 

לשם מילת הקסם . לא מזמן לפני שחלתה
, היא התעוררה לחיים חדשים" קרמשניט"

עיניה אורו והיא הפצירה בי פעמים רבות 
בקולה החלוש שאקנה לה חומרים כדי שתוכל 

 .לאפות את העוגה בשבילי

ולעולם לא שכחה את  טובהיתה סבתא יה אימא
ימי ההולדת של ארבעת נכדיה בצירוף מתנה 

ואלה ביקרו את סבתא בביתה מספר  נאה
   בדרך כלל בסוף יום הלימודים, פעמים בשבוע

 .  שהו טעים לאכולבדרכם הביתה ותמיד חיכה להם מ

שגם הוא היה עזר כנגד בכל הקשור לרווחתי  ,עליו השלום ,המקום להזכיר את אבי ישראלכאן 
 .ואהבת ילדיי

 .יתה אישה ישרה באופן אובססיבי ואנשים נתנו בה אמון בנושאים כספייםיהארנה 

ורבים מציורי השמן שלה מפארים את קירות  ציוריתה אישה מוכשרת וסקרנית ועסקה בימא היא
וד בשנות השישים ועד היום ובפיתוח תמונות בשחור לבן ע צילוםהיא עסקה גם ב. ביתי ובתי ילדיי

ששימש כמעבדה לפיתוח , שרק אור אדום קטן בוקע מבעד לחשכה, זוכר אני את המטבח החשוך
 . ואין יוצא ואין בא כדי שאור לא ישבש את מלאכת הפיתוח תמונות

בשבועון בשפה הרומנית  0313-שפורסם ב 0311-בובין היתר כתבה שיר מא גם כתבה מדי פעם יא
 ."יהרוויסטה מ"

מא התביישה שהשיר יהיה חתום יא: ותה וביישנותהעיאנקדוטה קטנה הקשורה לשיר שתעיד על צנ
אבי נחתם על ידי הפתרון היצירתי היה שהשיר . חבריה ומכריה קוראים את המגזיןעל שמה שכן 

כדי לתקן את המעוות שלחתי את השיר לפרסום חוזר באותו . והוא נהנה מרגעי תהילה שלא לו
מא זכתה לראות בסיפוק את שמה מתנוסס על השיר שהיא יוא לפני שנפטרה שבועון שבועות מספר

 .כתבה

רנוביץ 'לצשלנו גת קרמשניט שצולמה במסע שורשים עו
9171-ב  
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למרות שזיכרונה היה כבר , לתדהמתי, כתוב בכתב ידה, כשהראיתי לה את השיר אחרי חמישים שנה
 יצא אתמולהיא דקלמה אותו בזריזות מפתיעה ובלי שגיאה כאילו שרק , מוח ניוונית פגוע ממחלת

 .מתחת לידה

 .שעוברת מדור לדור ,לבני המשפחה ,מא מסירות אין קץיהשיר נושאו הורות שמשמעותה בעיני א

 :השיר שתורגם על ידי מרומנית ,לסיום

 שני דורות
 

 ,להיות הורים ללא ק
  ,הילד להבין ו שלנפש

 למצוא את המילים
 .ההופכות אותם לאנשים

 
                                            אני מייחסת לעצמי

 ,יותר ממה שודאי
 מתעלמתבי ואני 

 .גם אני הייתי פעם ילד
 

 לא יותר גרועה
  ,ימילדיגרועה 

 ולא יותר טובה
  .יהייתמהם 

 
 הכמו כל הורה מסוראני היום 

 ,הקריב באהבהמוכנה ל
 כמו שבני יהיה פעם

 אבא...כשיקראו לו
 

 7211, דימונה, ארנה אלה רובין

שנמצאת , לה'מא וכן לעובדת הזרה אנגילבסוף ברצוני להודות לאשתי אתי על הטיפול המסור בא
 .שעזרה לנו להתמודד בצורה מכובדת עם התקופה הקשה, כאן איתנו היום

 .תודה לכולם
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7211-שארנה כתבה ב" שני דורות"השיר  שלות מילות הבית האחרון תחרושל ארנה על המצבה   
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 הספד לסבתא שלי
 בבית העלמין בדימונה, אלה רובין של ארנה נכדתה ,שירליעל ידי  נישא

 
  ...אני יודע שככה זה בטבע
 .אז מחניק קצת בגרון, אבל עכשיו כשבא הרגע

 .מחניק קצת בגרון

 .סבתא שלי

מלטפת לי כששמש מדברית , ליד שולחן העץ החום, ילדות רצופה בשעות של יצירה במרפסת שלה
 .את הגב

 .ותמיד היו שם פיסות בד שיכלתי להתחפש ולשחק איתן, חדר תפירה שנראה כמו מחבוא של פיות

עוגת ביסקוויטים שלא הצלחתי , קציצות עם פירה, עוגיות מבצק פריך, שוקולד חלב, מרק אטריות
 .לשחזר

 .תמיד זכרה את השמות של הילדים שלי, גם כשכבר לא כל כך זכרה

 .אני כל כך אתגעגע, ארנהסבתא 

 

ארנה בפעילות יצירה במרפסת של סבתא נילי ורון  
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rubin.tzvi@gmail.com 

www.ErnaRubin.org 
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