
 

 "ְלדֹורֹות"                                        
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 בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים. איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר  

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את    .לבני הדורות הבאים והמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים לכן, 

 י שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית . לסיפור האיששל תקופת השואה  את התמונה הרחבה  יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים 
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 שם פרטי ושם נעורים של האם: 
 מלינה פרידמן 

                                                       פאנקוטה לפני המלחמה:  מגורים קבוע מקום 
              

 PANACOTA בלועזית
                                           

 טרנסילבניה   ארץ המגורים:
 

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

   

   :המלחמהמקצוע לפני 
    (תלמיד, סנדלר, מורה)

                               

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

 
 )טרנסילבניה ARADארד (    מקומות מגורים בתקופת המלחמה:   

                  (שם העיר או האזור ושם הארץ) 
                                                                                        

       במידה והיית בגטו, ציין את שמו
 גטו פתוח בערד 

   בלועזית
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    במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו
                                                                                                                

   בלועזית
 

                                                                        המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי: 
ARAD  ארד 

 :   תאריך השחרור 
 1945מאי 

 ציין את שמו   במידה והיית במחנה עקורים
 (מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה, גרמניה ואיטליה) 

 
 

 :  לאחר השחרור   ציין מקום אליו חזרת 
 נשארתי בערד 
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 והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי במידה  
 

 עליה:  שנת
 

1950 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה 
 טרנסליבניה 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה  
 
 

שבטרנסילבניה למשפחה מסורתית. אבי היה מנהל חשבונות ואמי הייתה עקרת  בכפר פנקוטה1934נולדתי בשנת 
שנים, האחות השנייה  14-בית. היינו ארבעה אחים. אני הייתי הכי קטנה. האח הבכור היה גדול ממני בערך בכ

 שנים.  7-שנים והאח השלישי היה גדול ממני בכ 12-הייתה גדולה ממני בערך בכ
 ר עם משפחתי המורחבת : עם דודי (אחיה של אמי) ועם סבי וסבתי.לפני המלחמה הייתי בקש

 בתור ילדה חגגנו את החגים היהודיים בבית. אני זוכרת את הסופגניות שאמא שלי הייתה מכינה ואת חג פורים.  
  אני זוכרת שהתחלתי ללכת לגן ילדים והייתי בו בערך שבוע. לאחר שבוע זרקו אותי מהגן בגלל היותי יהודייה.

בתור ילדה ידעתי לדבר בשתי שפות: הונגרית וגרמנית. אמא דיברה בבית גרמנית. אבי היה ממוצא הונגרי ודיבר  
 בהונגרית. הוריי דיברו בבית יותר בהונגרית מאשר גרמנית.

 
 
 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
 
 
 

). את אבי ואחי הבכור שלחו ARADלעיר ערד (הגלו את משפחתי (פרט לאבי ואחי הבכור) ואותי  1941בשנת 
).  בערד היינו בגטו פתוח. היה חדר ענק שבו ישנו הילדים והאימהות והיה עוד חדר  SIBIUלמחנה עבודה בסיביו (

היו מאוד חולים. אני זוכרת שבזמן הם ענק שבו ישנו הבחורים. סבא וסבתא שלי גרו בערד אבל לא בגטו כי 
 לפעמים יצאתי לשחק ברחוב.  ,הימצאותי בגטו הפתוח 

 
שעות מפני   12-אמי לקחה את אחי, אחותי ואותי לכפר של גויים. בכדי להגיע לשם הלכנו ברגל כ 1943בערך בשנת 

שהפציצו את הרכבת. לצידנו הייתה עגלה וסוס שסחבו את הציוד. גרנו בכפר זה בחדר אחד עם עוד משפחה. 
בבעלות של איכר. אסור היה לנו לצאת הרבה. רק להתאוורר, מפני שהיינו   בלילה היה ישן איתנו גם עז. החדר היה

לאחיי ולי. לא היו לי   -הרבה אנשים בתוך חדר אחד. היה בכפר חנות שבה אמי הייתה קונה אוכל בכדי לבשל לנו
 בכפר חברים. הייתה גינה גדולה מחוץ למבנה שהייתי יושבת בה לפעמים. האיכר התייחס אלינו בסדר. 

 
לשלוח אותנו אליו, אבל לא הספיקו ועד סיום המלחמה נשארנו ורצו להקים מחנה נוסף בקרבתנו  1944בשנת 

 בחדרו של האיכר.
 
 
 
 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   
 
 

הבכור שחזרו  , חזרנו ברכבת מהכפר לעיר ערד. בערד הצטרפו אלינו אבי ואחי 1945בסיום המלחמה בשנת 
מהמחנה עבודה. הורי שכרו דירה בערד שבה גרנו. היינו הולכים ברגל לבקר את סבי וסבתי. אני זוכרת שהיינו 

 חוגגים בבית חגים. 
 

כיתות בבית הספר היסודי   4בסיום המלחמה עליתי לכיתה א'. בערד שברומניה, היכן שגרתי לאחר המלחמה, למדו 



 

 ית הספר היסודי שבו למדתי היה בית ספר יהודי. הייתי תלמידה מחוננת. כיתות בבית הספר התיכון. ב 8-ו
 בבית הכנסת עצמו התפצלנו: בנים לחוד ובנות לחוד.  .בימי שישי בערב היינו הולכים, כל הכיתה, לבית הכנסת

מצווה. כל חגגו לבנות כיתתי בת  12כשהייתי בת ,אירוע מיוחד שאני זוכרת הוא אירוע חגיגת בת המצווה שלי 
הבנות היו צריכות ללכת לאותה התופרת שתפרה לנו שמלות יפות, חגיגיות, לבנות. כשנכנסנו לבית הכנסת כל ילדה 

 קיבלה פרח לבן. את בת המצווה חגגנו בבית הכנסת.
 

 לאחר שסיימתי ללמוד בבית הספר היסודי התחלתי ללמוד בתיכון. התיכון היה תיכון של הגויים. תיכון רומני. 
עברו הכשרה בקבוצה יהודית בעיר אחרת ברומניה. ואחר כך עלו לארץ  ואחותי (האח השלישי בסדר הילודה) אחי

 . 1949דרך קפריסין בשנת 
 

 הורי רצו לעלות לארץ בשביל להתאחד עם שאר המשפחה (אחותי ואחי שהיו בארץ), ורצו לחיות בסביבת יהודים. 
ארץ ישראל. סבי וסבתי נשארו ברומניה מפני שהם היו מאוד חולים. דודי  אחי הגדול נשאר ברומניה ולא רצה לבוא ל
 מצד אמי, גם נשאר ברומניה והיה עיתונאי. 

 
 עלינו לארץ, הורי ואני, באוניית טרנסילבניה. המסע באונייה התרחש מספר ימים.  1950בתחילת שנת 

 
 
 
 

 נא ספר/י על חייך  בארץ 
 
 
 

עלייתנו (של הוריי ושלי) ארצה, ולכן הוא זה שלקח אותנו מהנמל בחיפה לקיבוץ שבו אחי היה בארץ ישראל בזמן 
שהה, כפר גליקסון. אחי הכניס אותי לבית ספר בקיבוץ אבל לא הבנתי דבר כי לא ידעתי עברית. באותו הזמן ידעתי  

 לדבר בשפות: גרמנית, הונגרית ורומנית. 
 

אחי סידר להוריי דירת חדר בשיכון בכפר סבא ועברנו לגור בכפר סבא. בשלב זה כבר למדתי  1950בסוף שנת 
מעט עברית. הלכתי להיבחן בכדי להיכנס לתיכון בכפר סבא. אמרו לי שאני לא יודעת מספיק טוב עברית ושאני 

פשתי בית ספר שבו אוכל ללמוד בכיתה י'.  צריכה ללמוד שוב את כיתה ט'. לא רציתי להישאר שוב בכיתה ט' ולכן חי
 שנים.  3-לכן, נסעתי לגימנסיה הרצליה, שבתל אביב, בכל יום. שם קיבלו אותי יפה מאוד. שם למדתי כ

. בצבא הכרתי 1955התגייסתי לצבא. בצבא שירתי בתור סמלת בתותחנים. שירתי בצבא עד סוף שנת  1954בשנת 
 התחתנו. את בעלי. אחרי סיום השירות הצבאי

  
ועד שהמפעל  20-של המאה ה 50-בעלי היה המפרנס של הבית. הוא עבד בתור מסגר במפעל אדרת מסוף שנות ה

 שנים.   35-נסגר. הוא עבד במפעל מעל ל
 

 נולד בני הבכור בכפר סבא. 1957בשנת 
 

לבקר בגרמניה  ענס , בעלי שהיה בתקופת השואה במחנות עבודה בגרמניה, בפולין וברוסיה הלבנה1962בשנת 
מנו שיישאר שרד גם הוא את השואה ונשאר לגור בגרמניה לאחר השואה]. אביו ביקש מ  ,את אביו. [אביו של בעלי

בגרמניה. בעלי אמר שהוא לא מוכן לעזוב את ארץ ישראל ושהוא נשאר בארץ ישראל כי פה נמצא הבית שלו. 
 ריון.  הייתי בה של בעלי , כשהוא היה בגרמניה,במהלך הנסיעה 

 נולדה בתי בכפר סבא. 1962בסוף שנת 
 

 שנים) בכפר סבא.  4שנים שנים) ובבית ספר תיכון ( 8שני ילדי למדו בבית ספר יסודי (
בני למד תואר ביחסים בינלאומיים ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית. בתי למדה באוניברסיטת תל אביב תואר 



 

 שני בעבודה סוציאלית. 
שנים   7שנים נולד לי עוד נכד. וכעבור   3.5נולדה נכדתי הראשונה. כעבור  1988ובשנת  1987בתי התחתנה בשנת 

 נולדה לי עוד נכדה. יש לי שלושה נכדים מבתי.
 

 . 85שנים בגיל  7-בעלי, לצערי, נפטר לפני כ
 ב.-לפני כשלוש שנים התחלתי להתנדב וללמד מתמטיקה בכיתות א ו

 
 .  שחשוב שהם יישארו בארץ כי אין כמו המדינה שלנואני רוצה להעביר לדורות הבאים 

 
 
 

 

 

 

 

    infovatikim@pmo.gov.ilדוא"ל:  למשרד לאזרחים ותיקים ב את השאלון המלא נא לשלוח  

 * 8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 
 בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר. נא למלא את הפרטים האישיים 

 ראיון. או להעבירו סרוק בדוא"ל בצמוד ל 02-5605034יש לשלוח את הנספח בפקס: 
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