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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  יעקב –בן 

   :שם פרטי

  שרה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  ו'פרמג

                                              בלועזית
Farmagiu  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  שרה

   בלועזית
Sarah                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

27.11.1935 
  :  עיר לידה

  טרגו פרומוס

       בלועזית
Targu Frumos 

                                           

  :ארץ לידה

 רומניה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  ו 'אליעזר פרמג

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 בתיה קופרמן 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  טרגו פרומוס

   בלועזית
Targu Frumos 

 

  :ארץ המגורים

 רומניה 

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

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  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, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1947 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  ”פאן קרשצנט”ו ”פאן יורק“

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אבא היה חבתן ואימא . עיירה רומנית במחוז יאשי בחבל מולדובה ,אני ומשפחתי גרנו בטרגו פרומוס, לפני שהתחילה המלחמה

ואחותי ) בקרבות בסיני, מנדל נהרג במלחמת יום כיפור(אחי מנדל הקטן ממני בשנתיים , אני האחות הבכורה. הייתה עקרת בית

  . אהובה הצעירה ממני בארבע שנים

, כשאימא הייתה צריכה לצאת לעבוד. שלושה קטנטניםאימא נשארה לבד עם , יהסטרכשאבי נלקח לעבודות כפייה בטרנסני

  .הייתי כמעט בת חמש, נשארתי עם אחיי הקטנים בבית וטיפלתי בהם

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

אחד , כשעמדנו בתור להיכנס לרכבת. יחד עם כל היהודים שגרו בעיירה, בזמן המלחמה היינו בחצר ונקראנו ללכת לרכבות

ניצלנו וחזרנו , בזכות אותו הגוי. ושהיא לא צריכה לעלות לרכבת, השכנים הגויים התקרב לאימא שלי וצעק עליה שהיא גוייה

כל היום היינו הילדים לבד בבית ואני טיפלתי באחי , יצאה מהבית מהחשכה וחזרה בחשכה, אימא המשיכה לעבוד. הביתה

, מא ושני אחי הקטניםיאני א, שהלכנו עד ליא .בירת המחוז) יאשי( שאהתחלנו לברוח לי, כשהמלחמה התקרבה אלינו. הקטנים

אני ואחיי הסתתרנו בתוך המחסן , כל היום היא הייתה מנקה ומבשלת בשבילם. מצאה עבודה אצל משפחה כשהגענו אימא

כשהגענו לבית . אבא הופיע וחזרנו לעיירה שלנו, כשנגמרה המלחמה .א הייתה מביאה לנו צלחת עם אוכלפעם ביום אימ. שלהם

  . אבא מיד התחיל לעבוד ולשפץ את הבית, שלנו

  

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  י על /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

). עיר הנפט של רומניה(הופיעו שני אנשים בבית וכעבור זמן מה האנשים לקחו אותי לבקאו , בשלב מסוים לאחר שחזרנו הביתה

לפני . לקחו אותי לבית חולים וניתחו אותי, )דלקת התוספתן(האפנדיציט עד שהתפוצץ לי , אני לא זוכרת כמה זמן הייתי שם

עלינו . זאת הייתה רכבת משא מלאה בילדים, הוצאו אותי מבית החולים ולקחו אותי לרכבת, שהוציאו לי את התפרים והחלמתי

האנייה לא , עברנו לאניות, סטנצהכשהגענו לקונ. עיר נמל רומנית על חוף הים השחור, על הרכבת ונסענו עד שהגענו לקונסטנצה

מפני , השכיבו אותי על דרגש. אלא על הרצפה היו מונחים דרגשים ועליהם ישנו, הייתה אניית נוסעים רגילה עם חדרים ומיטות

דאגו (בכדי שאני אוכל לעמוד , ואז הגיעה אחראית והלבישה לי פלסטר על כל הבטן. שלא יכולתי לזוז בשל הכאב העז מהניתוח

  .הכאב היה נוראי, עד אותו הזמן לא הוציאו לי את התפרים מהבטן). לל שאני לא עמדתי על הרגליםבג

חייל אחד הבחין , בקפריסין ירד גשם ובקושי עמדתי על הרגלים. אך האנגלים לא נתנו לנו לרדת והפלגנו לקפריסין, הגענו לחיפה

בבוקר הגיע צוות , עד הבוקר) מבנה מפח(שמו אותנו בקבנה . 70אני ושאר הילדים נלקחנו למחנה , בי והעלה אותי על משאית



 

, היא שאלה אותי מה יש לי, כשהרופאה הגיעה אלי. כף וספל מפח, בדקו את כל הילדים וכל ילד קיבל צלחת, רפואי לבדוק אותנו

, אב ואיבוד דם התעלפתימרוב כ, ל דימםולא הספקתי להגיב והיא משכה אותו והכ. כי היא ראתה שיש לי פלסטר על כל הבטן

אני , בערב התעוררתי ואח הגיע לתת לי זריקה, אני לא זוכרת את האשפוז –הגעתי לבית חולים . לקחו אותי מיד לבית חולים

במחנה הילדים לקחו לי . לאחר זמן מה החזירו אותי למחנה. הייתי לבד, זוכרת שפחדתי ממנו והייתי מבוהלת מכל מה שקרה

כל יום , בשל השיער הארוך שהיה לי. אבל שמחתי לחזור ולהיות עם הילדים שהכרתי, המעטים שהיו ליאת כל הסמרטוטים 

, באיזה שהוא שלב. ל כדי שלא יהיה לי כיניםועשיתי הכ, הייתי ניגשת לברז הנפט שהיה בבסיס ושוטפת את השיער שלי בנפט

אני מיד . לא מחזיר את החפצים שקיבל לא יוכל לעלות לאנייהואמרו לנו שמי ש, ישראל -הודיעו לנו שאנחנו נוסעים לפלסטינה 

העובד הטורקי . פתאום הגיע עובד טורקי והבחין בי שאני בוכה. התחלתי לבכות כי גנבו לי את החפצים שהייתי בבית החולים

, לערימה של הספלים, מיד הוא ניגש לערימה של הכפות ולקח כף, והסבירו לו שזה משום שאין לי חפצים, שאל למה אני בוכה

  . ואז יכולתי להחזיר את החפצים ולעלות יחד עם כל הילדים לאנייה. ונתן לי, לקח צלחת, לקח ספל ולערימה של הצלחות

האנייה הייתה גדולה ). בחיפה באותו הזמן היו קרבות(אביב - ואתה הגענו לנמל תל, "קדמה"עלינו לאניית , לאחר כל הסידורים

  . ולכן העבירו אותנו בסירות קטנות אל תוך הרציף, ףולא יכלה להגיע לרצי

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

בשלב מסוים מצאתי סכין גילוח , יםהייתי שם מספר חודש. בעיר רעננה, "רעננה"אביב לקחו אותנו למחנה עולים - מנמל תל

  . כדי להימנע מהכינים, כל הראש שלי היה אדום בשל הנפט ששמתי עליו. והורדתי את הצמות

. ולכן התקלחנו רק בערב, כי פחדו שהבאנו מחלות, היינו בהסגר שלושה חודשים, העבירו אותנו לקיבוץ רמת יוחנן 1947בשנת 

נשארנו ארבעה ילדים ללא הורים והעבירו אותנו לבית הילדים , ל רוב הילדים ולקחו אותםתוך פרק זמן מסוים הגיעו ההורים ש

למרות שעד אז לא למדנו כמה שנים ובקושי הכרנו את ', הכניסו אותנו ישר לכיתה ו, התחלנו ללמוד בבית ספר. של הקיבוץ

ואז בשנת , התכתבתי עם ההורים דרך מכתבים, 1950כשהגעתי לקיבוץ ועד לשנת  1947משנת . ולא ידענו קרוא וכתוב, השפה

  . הקומוניסטים עלו לשלטון ונותק הקשר עם ההורים 1950

חלק . יצא מהקיבוץ והזדקקו לכוח עזר" מגשימים"באותו הזמן הגרעין , יצאנו כל הכיתה לעזור לקיבוץ גבים, 1953בשנת 

, ביום האחרון, היינו בקיבוץ גבים חודש ימים. בן גוריון בשדה בוקרוחלק יצאו לשמור על דויד , מהגרעין יצאו לליווי שיירות לאילת

לבסוף הוא הוציא אותי החוצה ושאל אותי אם אני רוצה להיות חברה , ישבנו ודיברנו. איציק –הכרתי את בעלי , במסיבת הסיום

כשהגענו , ילה נסענו חזרה לקיבוץבאותו הל. והקיבוץ שאני גרה רחוק ובכלל אין לי כסף לנסיעות 18אמרתי לו שאני בת , שלו

ה יש 'שרל"ביום שבת העירו אותי פתאום . פתאום איציק הופיע מסתבר שהוא התלווה לאוטובוס כי הוא נסע להורים שלו בנשר

מאז שמרנו על קשר . כל אותו היום בילינו יחד. איציק נסע באופנים מנשר עד לקיבוץ רמת יוחנן כדי לפגוש אותי, "לך אורח

  .ים ומדי פעם נפגשנובמכתב

  



 

לאחר שנתיים , עברתי לקיבוץ גבים והתחתנו שם. המשכתי לגור בקיבוץ עד שארבעה חודשים לפני הגיוס הוא הציע לי נישואין

, עברנו לקריית מוצקין 1958בשנת . שכל הלילה הסתובבות במשק "יוניםאפד"נשבר לי מה, לבסוף החלטנו לעזוב. עמית - נולד 

, נוצר חזרה קשר עם ההורים 1963רק בשנת  . טל - עברנו לקריית חיים ונולד  1960בשנת . 1960שנת גרנו בדירת חדר עד 

 .אביב -לאחר עשר שנים עברנו לקריית ביאליק ונולד . שנים היה נתק ביני לבין הורי ואחיי 16. הייתי כבר אימא לשני ילדים

  .שלושת בני התחתנו ונולדו לי שבעה נכדים, המשפחה התרחבה

 

 

  2013מאי , ת ביאליקקרי, יעקבבר בן  :ראיון

  


