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  עץ המשפחה
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 כך התחלנו....

דיאש שברומניה, בת בכורה להורי אירנה ואלברט מב 1947דתי בשנת נול

 נולדה אחותי מרגלית. 1950דוידוביץ. בשנת 

 

 

  

 הורי –למעלה 

 אני כתינוקת וילדה צעירה – שמאלמ
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 בית הספר

היתה  במרכז רות בגרמניה:יהיתה בנויה לפי דוגמה של עי הולדתי עיר

, לבית ספר לימיםהכמורה שהפכו  , מוקפת בניני מגורים שלהכנסייהממוקמת 

  אולם הופעות.ו , ספריותכיתות לימוד, מעבדות

 רוט.למדתי בגימנסיה  הגרמנית על שם  שטפן לודוויג 

  .גרמניתהפה שלמדנו את כל המקצועות ב 'ד –בכיתות א' 

  ' התחלנו ללמוד אנגלית ורוסית.בכיתה ה

 .לטיניתהנוספה השפה  'ז בכיתה

 .אזרחות, וספרות רומנית, את  המקצועות: היסטוריהברומנית בתיכון למדנו 

לכן המשכתי את ו למדתי במגמה ראלית כשהמקצוע האהוב עלי היה כימיה

 .אביב לאחר העלייה לארץ-ת תלניברסיטולימודי הכימיה גם בא

לינו לא היה היחס א נוספים. שלושה תלמידים יהודיםבשכבת הגיל שלי למדו 

 .הנוצריםלתלמידים  מהיחס שניתןשונה 

 הורי למדו גם כן באותו בית ספר והיו לנו אפילו מורים משותפים.

ובמיוחד על טיולים רגליים עם תרמיל ופנית לות גיעבבית הספר שמו דגש על פ

 לטיולים נשארה עד היום תיאהב , לשם הכרת המדינה.על הגב ברחבי רומניה

 .ואני מטיילת בארץ ובחו"ל
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ניתן לראות את מגדל הכנסייה  –העיר  גימנסיה הגרמנית על שם  שטפן לודוויג רוטה

 ומסביבו נבנתה העיר

ביתי כפי שצולם בטיול שורשים 

 .90-שערכתי בשנות ה

המצולמים הם השכנים שגרו באותה 

 תקופה במקום.
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 סיפור העלייה

רומניה להיות ארץ קומוניסטית ולא אפשרו  הפכה אחרי מלחמת העולם השנייה

כגון  לא לטיולים ולא לשם הגירה לארצות אחרות ,את הארץ לאזרחים לעזוב

 , הונגרים להונגריה. גרמנים לגרמניהיהודים לישראל, 

שור עליה יבלת אמאחר והורי היו פעילים ציונים הם הגישו בקשות רבות לק

ובו מאוכסנים כל  ,"ת עמד ארגז עץ גדול, "ארגז העלייהלארץ  ישראל. בבי

כלי בית  ,, מזכרות, תמונותספרים :ם החדשיםיבים לחיוחשבו חשהדברים שנ

 .ועוד , תשמישי קדושהפמוטים  ,דור לדורמשה ושעברו ביר

, הגיע האישור לארץ ית הרבה בקשות לקבלת אישור לעליהיחרי דחא 1966ב 

 ובגרויות  ברומניה. ילדים, בית ספר יסודי, בית ספר תיכון גן סיימתי .המיוחל

לשלטונות  נסיעה הינו צריכים למסור את הביתהתחלנו להתארגן לכשסוף סוף 

: מצרכים בסיסים להתחלת של הדברים שמותר לקחת וקיבלנו רשימה מעודכנת

, דברי ערך ספרים, אסור היה לקחת תמונות, , כלי בית וכו'.בגדים ,חיים חדשים

 70 עד היה מותר לקחת מטען שמשקלו . לכל  נפשם תוצרת חוץמזכרות וחפצי

 .ק"ג

 .יצאנו לדרך 1967ינואר ב

הגענו  .ועלינו למטוס לאיטליהקורת גבולות יעברנו ב ,נסענו ברכבת עד בוקרשט

ישראל גיעו שליחים מארץ ימים במרכז קליטה אליו ה 10 שהינושם ולנפולי 

הרצאות, סרטונים ומופעי כרות ראשונית עם הארץ באמצעות ישערכו לנו ה

 . תרבות
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ים יעושטנו בים סוער במשך שב. עלינו על האנייה "מולדת"ימים  10לאחר 

 .וכולם סבלו ממחלת ים

, והכרמל ,היה יום גשום במיוחד לנמל חיפה. זה 1967 בינואר 29 בהגענו 

 .נראה  אפור ומאוד עצוב ,ששמענו רבות על יופיו

 חרת. למחרת זרחה השמש והחיים כבר נראו  א

 הנשיא בבת ים.-רמתעם הגיענו לארץ עברנו לגור ב

פרצה  זו תקופהבמהלך  .זמן קצר התחלתי ללמוד עברית באולפן כעבור

בארץ בזמנים כי ששת הימים, דבר שמאוד  הקל על קליטתי בארץ  מלחמת

             .""כל ישראל חבריםקשים 

 

                                                                                       

          

  



8 
 

 

 

 

 

  –משמאל 

עם משפחתי בבית 

בו גרנו ברמת 

העלייה הנשיא עם 

לארץ. יהודה, אני, 

 אמי, דודתי ואחותי.

 

  –למטה 

אני ויהודה בקיבוץ 

קצר מעגן זמן 

לאחר העלייה 

 לארץ.
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 החיים בארץ

לחברי יהודה ולאחר כשנה  1971נישאתי בשנת  ,לימודי באוניברסיטהבזמן 

 קומה ג. 10עברנו לגור בחולון ברחוב אריה בן אליעזר 

 שנים. 36בבית זה גרנו 

ורוני  ,במלחמת יום כיפור 1973בשנת  ליאורה הבכורה, בחולון נולדו שני ילדנו:

 .1976הצעיר בשנת 

לאחר מספר שנים עברתי  .הלימודים עבדתי כמורה לכימיה בתיכוןאחרי סיום 

ס "מתנעבוד בתחום החינוך הבלתי פורמלי, התקדמתי לעבוד כמנהלת ל

 .אזרחים ותיקים בעירית חולוןחום ראש תכהעבודה  תימתי את שנווסי

בילינו עם הילדים בקרוואן ששכן דרך קבע   החופשות המשפחתיותאת רוב 

 בכפר נופש של הקיבוץ מעגן על שפת הכינרת. 

  .למדו והקימו משפחות משלהם התבגרו, ילדינו גדלו,

 .ואביערה וי ימית,ילדים  3לליאורה נולדו 

 רועי ואופיר. ,ני נולדו גם כן שלושה ילדים אופקלרו

כך הפכנו להיות שכנים של רוני ויפית וחלק  ,עברנו לגור בראשל"צ 2008בשנת 

 .פעיל מחיי היומיום של הנכדים
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יהודה ואני  –מימין 

 בחתונתנו

 

עם  –למטה 

המשפחה 

המורחבת 

 בחתונתנו
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 טיול משפחתי ראשון לחו"ל  -למעלה 

 תמונה משפחתית  -למטה 
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 תמונה משפחתית עם הילדים והנכדים  -למעלה 

 משפחתית עם אחותי, ילדינו ונכדינו.תמונה   -למטה 
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 עם רועי בבית הספר


