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  רומניה: דהארץ לי Bacao בלועזית  בקאו:  עיר לידה

 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  פנחס שוורץ

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 ו'מינה פקדג
  Bacao:  מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  

  בלועזית
 

 רומניה :ארץ המגורים

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

  יסודי

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  בני עקיבא

 Bacao:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

 
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, מחנה ריכוזבמידה והיית במחנה עבודה או 

  

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

Bacao  

 

  :  תאריך השחרור

23.8.46 

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

 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות 

  

  1948ועד ינואר  1946מדצמבר 

  :עליה שנת

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  קדמה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

ספר נוצרי בשם למדתי בבית . וזאב ברכה ,דבורה ,ל''ז אברהם -משפחה בת חמישה ילדיםבת בכורה ל ,בבקאו 1928נולדתי ב

הוא היה בעל מרכבות עם סוסים שהיו . לא רחוק מן העיר, לאבי היה עסק לאמבטיות גופרית. בבקאו של הכנסייה" נצרת"

התלבשו בלבוש  ,תומכי היטלר ,הרומנים, 1939אני זוכרת שמשנת . אמי הייתה עקרת בית. עושים בהן את טיפולי הגופרית 
" דורוהוי"-ו" יאס"בערים , היהודים, מנים עשו פרוגרום בנוהרו .ושברו חלונות ראווה של חנויות של יהודיםו התפרע,חאקיצבא 

  . של אבי לקחו את המרכבותו, גנבו רכוש של יהודים הם . לנו לצאת ביום ובלילה לרחובולא יכ. גברים עשרות אלפיורצחו 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

  
כולנו הסתתרנו מתחת למיטה ואני . הם פרצו לבית שלנו, ואני זוכרת שבאחד הלילות. 1941בשנת  רומניההגרמנים נכנסו ל

אני אקח "צרח עליו ואמר , והגרמני שפרץ לבית, הוא צרח מבכי. על המיטה בחדר, זאב שוורץ, שכחתי את אחי בן השלוש
, ים והגרמני הזהתה מסיבה של קצינים נאציהי מתברר שמול לבית שלנו. ר עם רובההגרמני יצא וחז". רובה וארצח אותך

לא הקשיב אך הוא , לך הביתה כי הוא שיכורמשאיות של הקצינים אמר לגרמני שיהשומר של ה. היה שיכור, שחזר עם הרובה

  .הצלחתי להציל את אחי, בתוך כך. לו

. חשבתי שהרגתי אותו, לב שהוא מכחיל אני שמה, ותוך כדי שאני מחזיקה באחי, אמא הבריחה אותנו לעליית הגג של הסוסים

הגרמני נכנס לבית וירה צרור . אחותי הקטנה זרקה את הסולם של העלייה. אמא ניערה אותו והוא התעורר והצליח לנשום

אבא חזר , בבוקר. כולם שמעו זאת  ברחוב אך אף אחד לא דיבר מרוב פחד. ינו מתחבאים היינו מתיםם לא היא. יריות בקירות

  !".  הכל בסדר, ןאאנחנו כ"ואמא שמעה אותו ואמרה " מינה"אבא נתן צעקה , י שירהים סיפרו לו על הגרמנוהשכנ

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  
וגם את היהודים הרוסים שדיברו ביידיש , של הרוסים נכנסים לעיר ראינו את הטנקיםכי  אני זוכרת ,1946, את סיום המלחמה

גונבים , שנכנסו לרומניה, היו שמועות שהרוסים. הייתי על הגג עם חברותייבתקופה זו .  כך הבנו שאנו חופשיים. ונכנסו לעיר

כך התחבאנו . שתייה ושמיכות, להוריי הביאו לנו אוכ. ריי שלחו אותי להתחבא בגג מפניהםאונסים בנות אז הווושעונים רכוש

  .1951כשהורי עלו לארץ בשנת .ואחרי כמה חודשים הייתי בדרכי לארץ, עד שהמצב נרגע קצת

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  
ה עליתי על אנייה בשם בילסומיוג. ברכבת לכיוון יוגוסלביה" בני עקיבא"הייתי בדרכי עם קבוצה של , לאחר שהמצב נרגע

 שאנשיםשזרקו חבליםו אני זוכרת. דקות 40תוך ,ליד רודוס טבעההיא , 15:30ביום שבת ,7.12.1946ובתאריך " רפיח"
אמרתי , יקשה ממני שהיא זו שתקפוץ ראשונה כי יש לה נדוניה במעיליתה לי חברה שביה. וקפצו על סלעקפצו למים  מבוהלים

. נבהלתי וקפצתי. והיא אכן נפלה בין הסלע לאנייה ונהרגה ,אך היא לא הקשיבה לי" כך תהי יותר קלה, תזרקי את המעיל"לה 

י גיליתי להפתעתי שיש וכשפתחת. כשהייתי במים ראיתי שזורקים חבילות לעבר הניצולים ואני הצלחתי לתפוס חבילה אחת
התינוק שזרק את  הוא זה ,שהיה על האנייה, האבא .התינוק נולד על האנייה כי נודע לי שנים רבות לאחר מכןרק . שם תינוק

הבן חזר ארצה , ם הם עזבו את הארץירק אחרי שנ. הם לא ידעו מי אני ואני לא ידעתי מי הם .תה על הסלעילעבר האימא שהי

נפטרו והוא כעת מחפש את זו שהצילה אותו כי הוא ו הורי. ונודע לו שבחורה הצילה אותו ורצה לדעת מיהי "םאשדות י" לקיבוץ

 בינינוהמפגש  .מפגש בבית אבא חושי היה ,עשרים שניםכלפני ינו ובינ נימין קישרבחור בשם ב ,ואכן. מחפש משפחה חדשה

  .עד היום ואנחנו בקשרקוראים שלמה רייכמן  תינוקל . "אמא יקרה"וקרא לי  התחבקנו והוא, היה מאד מרגש

את , מקצועי היה תפירה. ל עקב בעיה בכפות רגליים''לא יכולתי להתגייס לצה לאחר מכן, ח"כשעליתי לארץ גויסתי לפלמ

אז טיפלתי בקשישים ותינוקות וגם , בארץ לא יכולתי להתפרנס מזה .12עוד מגיל  בזמן המלחמה בבית המקצוע הזה למדתי

  . אך השילוב בין השניים היה קשה אז וויתרתי באיזשהו שלב על ספרות. עסקתי בספרות וסיפרתי ילדים וקשישים

בעלי התחתנתי שוב עם . היא פרי נישואין אלו תייפה ב. שנים 24.5היינו נשואים . 1949פגשתי בשנת  מקסהראשון  ת בעליא
  . שני נכדים וחמישה נינים, בשם יפה אחת יש לי בת. 1991הוא נפטר בשנת . 1981בשנת  ,ל''ז יהודה בר עשת, השני

קמה  העפילים שהביאו אותנו ארצה לא הייתלולא אניות המ. אניות המעפילים היו חשובות :שלי לדורות הבאים מסרה

  .מדינה ישראל
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