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  שם משפחה ושם פרטי כיום
  : שם משפחה

 ברש
  :שם פרטי

 יעקב

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  במקומות המסומנים) גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
 ברש

  בלועזית
Barasch 

  :שם נעורים
 

  :או בתקופתהשם פרטי לפני המלחמה 
 ינקו

  בלועזית
Iancu 

:                     מין
  ז    

  : תאריך לידה
20/01/1929 

  ):  מחוז, ישוב(מקום לידה 
 בוקרשט

  בלועזית
Bucarest 

  :ארץ לידה
  רומניה

 senderסנדר:שם פרטי של האב
 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 Laurלאור , חנה

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(הבעל /שם פרטי של האישה
 

  :  שם נעורים של האישה
 

  :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה 
 בוקרשט

  בלועזית
 

  :ארץ המגורים
 רומניה

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
 תלמיד בית ספר יסודי

  : מקצוע לפני המלחמה
 

  :  חבר בארגון או בתנועה
 

  ):    ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה 
 טרנסטריה, רנוביץ'צ, קישינב, בוקרשט

  ?        אילו ומתי? האם היית בגטאות
 1941רנוביץ'גטו צ

 ?   אילו ומתי? האם היית במחנות

  רומניה:                     מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
1945 

  ?שם המחנה? עקוריםהאם שהית במחנה 
 

  ? )ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
 

, )הונגריה(אנץ, בודפשט: מחנות בדרך לארץ/מקומות
, )איטליה(מילאנו, )אוסטריה(אינסבורג, )איטליה(זלצבורג

 קפריסין, )איטליה(ספצה, נובה'ג

  :שנת עליה
1948 

  ):אם עלה בדרך הים(שם האנייה 
  התקווה

 



  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

 נא לכתוב בגוף ראשון:)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

  . ושם למד שלוש כיתות שם חי עד גיל עשר, בבוקרשט תי נולד

 
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מוותמחנות וצעדות , גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
 ):אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; סייע באופן משמעותי להצלתך

  
נולד , היה ממוצא רוסי אבי. רנוביץ'ברה לקישינב ומשם לצמשפחתו ע, 1940מ כבשה את בסרביה ובוקובינה בשנת "כשברה

היה בעל דעות  אבי. הם היו שני אחים ואחות. ביתעקרת  יואימ, היה קצב אבי. לכן רצה לחזור למקום הולדתוו, בבסרביה

ו נשט. כשעברו לקישינב הם ויתרו על אזרחותם הרומנית. ו לאזור הסובייטינרוגם בשל כך הם עב, ובעד רוסיה, קומוניסטיות

, רנוביץ'לצ עברנו , מקום לגור נובגלל שלא היה ל. גרו בתחנת רכבתושם , שלושה-ו חודשייםינבקישינב שה. לקישינב באונייה

  . רנוביץ'ו לצנרשבועיים אחרי שהם עב, ם בקישינבהרגו בפוגרו את אח של אבי .ו שנה בערךינשם שה

  

ו צינוזו היתה סיבה נוספת שהם ר, היה בצבא הרומני מועסק בעבודות כפייה במשך חצי שנה ללא תשלום בבוקרשט אבי

הרביצו ליהודים , הרומנים היו אנטישמים תמיד. משמר הברזל, בבוקרשט היו תנועות פשיסטיות. לעבור לאזור הסובייטי

שהיה , רנוביץ'הוא למד בבית ספר יהודי בצ .עבד ברכבת הסובייטית אבי רנוביץ'בצ. בבוקרשט והתנכלו לאנשים עם כיפות

  . קרוב לרובע היהודי

  

 תיהטיחו את דוד רומניםה. הרביצו וכדומה, גנבו - ושלושה ימים ראשונים היו הפקר, רנוביץ'הרומנים כבשו את צ 1941בסוף 

. וע שבועיים אחרי כן הם אמרו ליהודים לענוד טלאי צהובשב .שחשבו שהיא גם יהודיה, נווכך עשו גם לשכנה גויה של, בקיר

שאמר לחיילים , גר גרמני אתני נוליד. כדי להרוג את כולם ילים הרומנים הלכו לכיוון הבית שלבזמן שלושת ימי הפוגרום החיי

רנוביץ 'תוך חודש הרומנים ריכזו את יהודי צ. ונוכך הם ניצל, נוולכן הרומנים לא הגיעו עד למפתן בית, "היהודים שלו" אנחנוש

אחרי  .שלוש משפחות-בכל חדר מדרגות חיו שתיים. פשוטו כמשמעו, אחד על השני ונייח, הגטו היה צפוף ביותר. בגטו

  .יצאה פקודה שמי שאין לו איפה לגור צריך לצאת לכיוון תחנת הרכבתו שלושה- חודשיים

  

. שבוריםקרשים , בלי רצפת, ו לרכבת בהמותינהם על.כבת הקטסטרופה החלהלר שהלכנואך מהרגע , בגטו עוד היה אוכל 

רה ואז הרכבת עצ, ימים ארבעה - הוא נסע שלושה. על כל קרון היה משגיח חייל רומני. שהיה קטן מאוד, איש לקרון 50ו סדח

מהרכבת חיילים  כשירדו. שהיה הגבול בין רומניה לאוקראינה, על נהר הדניסטר, עיר גבול עם טרנסטריה - באוטקה

בין שתי גדות הנהר היתה רפסודה . שגבלה בנהר, להיכנס לתוך חורשה נוולזרז אות נוהחלו להרביץ ל )נדרמים'ז(רומנים

היתה בחודש י אימ. אך הוא לא הסכים, יזרוק את המטען שהביא עימו נדרמים רצו שאבי'הז .שהעבירה את האנשים לצד השני

  . הנהר הגיעו לטרנסטריהו את נאחרי שעבר. הקטנה יאחות וסחבה איתה את, החמישי להריונה

  

. נוודים בבית ספר בכפר ושם גרשו אותרכזו את היה -נדרמים הרכיבו שיירות של יהודים'הז. שם הם גורשו רגלית מכפר לכפר

ם מקדימה שניים שניי, רומנים 4על השיירה השגיחו . לעיר מוגילוב הגענוו את הנהר ניברגע שחצ. רוב שעות היום הלכנו

קור של מינוס , היה חודש דצמבר. תמיד נולכן הם דחפו אות, יתה בהריוןיה יהם היו אחרונים תמיד משום שאימ. מאחורה

ממוגילוב . קילומטר אחד מהשני 3-4בין כפרים שמרוחקים , ונמכפר לכפר הם צעד. שלג נערם לגובה רב, שלושים מעלות

אשתו , שמונת ילדיו, ישל אימ יהנודע שאחי להורי. לבתי ספר נוצינץ הכניסו אות'בלו. המרחק של יומיים הליכ, ינץ'לוצ-ו לנצעד

. מהשיירה כדי לפגוש אותםהתחמקנו לכן  .נצי נמצאו כל היהודים שגורשו מעיירה בשם בוטושן'בלוצ .נצי'נמצאים בלוצ , וסבי

הרומנים באו לבית הספר   .נואך לא נתנו ל, להישאר איתם רצינו. ו שם את קרובי מפחה בתוך בית ספרנופגש, נצי'ללוצ הלכנו

לכן הם לקחו את כל יהודי בוטושן והחזירו . ושהם הולכים להחזיר אותם לרומניה, רשו את יהודי בוטושן בטעותיואמרו שהם ג

. ינס'חזרה ללוצ י שלימשפחתו.יכולל קרובי משפחת, ב וקורו מתו מרעאבל בדרך לדניסטר כל יהודי העיירה הז. אותם לרומניה

  .במהלך הצעידות האינסופיות מתו הרבה אנשים. ימים אחרי כן 3-4אלא , השיירה לא יצאה למחרת

  

  



ו נכעבור כחצי שנה הם יצא. איש כשישיםנדחסו לשם , ו לבית מרזחנשם הם הוכנס. לשרגורוד נואחרי ארבעה ימים גרשו אות

ו הולכים לקבץ נדבות בכפרי ינהי אני ואחותיכדי לשרוד . אנשים שרדו 13אבל מהכמות המקורית שנכנסה רק , מרזחמבית ה

שהוא שולחן ואמר  על נשכב , נכנס להלם אחי. מוביל צואה בדליים אל נהר יתיהי ואני . היה מוביל מים בדליים אבי. הסביבה

מדובר בעיירה . כי בית המזרח היה גדוש באנשים עד אפס מקום, על שולחנותישנו  ככלל , ר שום דברלא מוכן לעשות יות

ואנשים הלכו , היה רעב גדול שם. או חתיכת לחם תמורת הובלת המיםהיה מקבל שני תפוחי אדמה  אבי. שנמצאת על הר

כל , זאת אבל הם מתו בכל". ימותו מרעבהילדים שלי לא "שאמר שוב ושוב  ,אופה במקצועו ,היה שם יהודי מיאש. והצטמקו

היה קור של מינוס שלושים . וישן על השולחן, לא הסכים לקבץ נדבות") ריבלה("בנו הבכור ראובן .הוא ואשתו, שבעת ילדיו

לבית המזרח  שנכנסנו , יהמזל של משפחת. והוא מת, היו לו פצעי לחץ. לכן נשרו לו בהדרגה כל האצבעות, מתחת לאפס

, המון משפחות מתו שם. ישנו על שולחן אחד י ואחות יאימ. נו ומשום כך הקור לא חדר אלי, תוךראשונים לכן התמקמו עמוק ב

ומרוב רעב הוא היו , היו המון כינים. אך התינוק מת כעבור שבוע מרעב ומקור, ו ילדה שםיאי. הרוב הגדול של האנשים כאמור

  . בכולרההיו מגפות של טיפוס . אוכלים קליפות של תפוחי אדמה

  

ו נשרד. ו שם במרתףרנג, שנתיים היינו במורפה ). Morafaעיר (בקיץ בעל בית המרזח הגיע וגירש את כל מי ששרד למורפה

, ו הולכים גם שם לקבץ נדבות מכפרי הסביבהנייה חותיאואני . את החורף עברנו כך . שחימם את המרתף, ו זבל בפינהנזרקכי 

 נו כדי שירחמו עליה וכך היו נותנים ל הייתי מביא את אחותי , לקבץ נדבות  שהייתי הולך  .ו תפוחי עץ ופרוסות לחםנקיבל

 הייתי נוהג ולכן , נוהם היו משסים כלבי זאב ב. בדרך ומרביצים נורועי בקר אוקראינים היו תופסים אות, בבואם חזרה. יותר

ליצור לבנים במשך שלושה חודשים ללא , משלל. לעבודות כפייה שונותלקחו את אבי במורפה . לתעלה בקרבת מקום ליפול

 אבי. מ מבאבייאר"ק 40הוא היה . היו סופרים גופות כל יום וזורקים אותן לעגלה, השנה הראשונה היתה הכי גרועה. תשלום

תיים אחרי שנ. כי אכל שומן חזיר החלים לאט לאט לכן אבי, מקצתם נענו. התחננה למזון מהאיכרים ילכן אימ, גסס מטיפוס שם

להכריע מי היה יותר  תי ולא יכול, שהאוקראינים היו אנטישמים מאין כמותםחשוב לי להדגיש  .נורבה אליהחזית הלכה והתק

רנוביץ ראש 'בצ. רנוביץ'עלתה למכוניות שלהם וחזרה איתם לצ שלי  המשפחה, כשהרוסים עלו. האוקראינים או הרומנים, גרוע

אבל ראש העיר , ותיראש העיר גם תפס א. ושלח אותו להילחם בברליןברחוב  נוהוא תפס מכר של. ה גנרל סובייטיהעיר הי

לטפס  הצלחתי מרוב פחד . לחצר ובה קיר של שלושה מטר הגעתי . הצלחתי לברוחולכן ) עם מעיל וכובע פרווה(היה שמן כבד 

. השיג ניירות לעבור למולדובה לכן אבי, רנוביץ בגלל פחד הגיוס'צריך לברוח מצאמרתי שאני . הביתה עתי על הקיר והג

 תייישם הוא ה. חצי שנה ינובבוקרשט שה. ו לבוקרשטנוכך הגיע, ו על רכבות ששימשו להובלת טנקיםינבמולדובה הם על

  .ר"בתנועת ציונית בית

 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
 ):עליה/ העפלה, בריחה, המלחמהחיים אחרי , השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

יפה אני נמצא כתבתי להוריי א, למילאנו עתי כשהג, ןרק חצי שנה לאחר מכ. יללא ידיעת הורי, לבודפשט תינסע מבוקרשט

, )שבאוסטריה(ללינץ תינסע מאנץ. עיר גבו בין אוסטריה והונגריה- לאנץ תיעאחרי בודפשט הג .ושאני נוסע לישראל

שמונה  יתיבמילאנו שה. את הגבול לאיטליה דרך האלפים ברחתי משם ). שבאוסטריה(ולאינסבורג, )הישבאוסטר(ולזלצבורג

איש לאונייה התקווה בדרך  1600נובה עלו 'בג). שבאיטליה(נובה'לג עתי ממליאנו הג. להגנה תיושם גם התגייס, חודשים

ושלחו אוניות מלחמה , נו ים ראו אותאווירונ. ימים היה בים עד שאנגלים תפסו אותם והם זרקו עליהם ברגים 14. לישראל

. במחנה חורף אני הייתי . ומחנה חורף, בקפריסין היה מחנה קיץ. האנגלים העבירו אותם לנמל חיפה ומשם לקפריסין. אחריהם

  . 1948עד יוני  1947ממאי . שנה וחודש בקפריסין

 
  י על חייך  בארץ/נא ספר

 ):'דורות המשך וכו/ משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

 יתיהי. בחולדה ולטרון, במלחמת העצמאות חמתי הוא נל. ח"לפלמ תילפרדס חנה והתגייס, 1948ביוני  עתי לארץ הוא הג

גם . בבניה בטבריה תיעבד. נתיהתחת 1956-ב. 1956,1967,1973- נלחם גם ב. ייה מפקד פלוגתה" דדו", אלעריש, ברפיח

נמצא בגבול , בצנחנים אחד מהנכדים משרת . נכדים 7. בן ובת ייש ל. 69לגמלאות בגיל  תייצא. שנה 50, בבניין תיא עבד"בת

  . בקצה רמת הגולן, לבנון וסוריה, בין ישראל

  

  2014פברואר  ,לציון –ראשון , יגיא קמפנסק: ראיון



 

  

 


