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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

        

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה
  פרידמן

  :שם פרטי
  יהודית

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, והשאלה אינה נוגעת אלייךבמידה                                   

  :          שם משפחה איתו נולדתי

                                       יונגר  

 בלועזית                                             
Junger  

 
  :שם פרטי איתו נולדתי

                                                    ויוריקה  

  בלועזית 

     Viorica                                       

:                     מין

 נ  
  : שנת לידה

1937 
  :  עיר לידה

                                                          אלבה יוליה   

  :   בלועזית

Alba Yulia                    
  :ארץ לידה

 הרומני
  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  ברנט אפרים 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רוזליה רחל
:                                                     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

         אלבה יוליה   

  בלועזית 

 Alba Yulia              
   

  :ארץ המגורים

 רומניה

   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 תיכון 

   :מקצוע לפני המלחמה

     )מורה, סנדלר, תלמיד(

                              תלמידה

  :או בתנועהחבר בארגון 

    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  עקיבא - בני

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

                                                                                                 
  בלועזית  ציין את שמו      , במידה והיית בגטו

                                                                                                                             

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

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  באלבה יוליה, בבית

 

  :  תאריך השחרור

 זוכרתלא 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  

  :ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  1947סוף 

  :שנת עליה
1948  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  "יורק- פאן"



 

  :בארץהחיים אחרי המלחמה עד עלייתך לארץ וחייך , במהלכה, י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  
  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                            

בזמן המלחמה היא הייתה שייכת לרומניה שהייתה בת . השפה שם היא דו לשונית, יוליה נמצאת קרוב להונגריה –אלבה 

, ואמרו לגרמנים שאת היהודים שלהם הגרמנים רצו לקחת את היהודים אבל הרומנים לא נעתרו לדרישתם, הברית של גרמניה
מילאו רכבות , הציתו בית כנסת, חיקו את הגרמנים בפעולותיהם קמו קבוצות שנקראו גדודי ברזל והם בזמן הזה. הם יהרגו

השלטון הרומני עשה כל מיני . ביהודים עד אפס מקום ונסעו הלוך ושוב עד שאחרון היהודים היה נהרג בגלל הדוחק ברכבות

יו קונים קודם וליהודים עוצר בשעות השוק כי היה מעט מזון אז הגויים ה, ממהלכים בכדי להציק ליהודים כמו לענוד טלאי צהוב
אני  10עד גיל . את הגברים לקחו למחנות העבודה אבל לאבא שלי היה מזל כי היה צבעי במקצועו וגייסו אותו לשם. לא נשאר

היה , סבתי הייתה המפרנסת הראשית. זוכרת שעברנו שש דירות כי אם יהודי היה גר בשכירות היה אפשר להוציאו בלי שאלות

אימא שלי הייתה , היו לה שתי בנות ובעלה נלקח לכפייה, )מוצרים קטנים כמו מסרק חוטים ועוד(סדקית  לה דוכן בשוק של
כשסיימו הגרמנים להוציא את היהודים ממחנות ההשמדה הם הגיעו לרומניה .אישה חולנית ולכן היינו ממש תלויים בסבתא הזו

כשידענו שיש כוחות . ברומניה והם דאגו לנו בנושאי מזון ולינהאת ראשי הקהילה השאירו , ולקחו משם יהודים למחנות הריכוז

קילומטר עד לעיר סבש ושם שמו אותנו בתוך מחסן בזמן  15לא ידענו אם אלו הרוסים או הגרמנים אז הלכנו , שמגיעים

הייתי מוקפת  הרוסים או הגרמנים אבל בזמן המלחמה לא הרגשתי אומללה כי, לא ידענו מי מפציץ. שהכוחות הפציצו אותנו

  .עד גיל שבע וחצי לא הייתי במסגרת לימודים, הייתי ילדה די עליזה אבל אין לי שום תמונה מהילדות, במשפחה שלי

  
רומניה הערימה קשיים לצאת מתחומה אבל כנראה שבגלל שהיו חופים היה אפשר , מיד בתום המלחמה קמו תנועות נוער

הבינו לנו פספורטים קטנים אבל את כל המסמכים , רומניה אישרה ליהודים לצאתממשלת  1947בשנת . להבריח יותר בקלות

היו , קילו אז נאלצנו למכור את הרכוש שהיה לנו 15איש מוכנים לצאת לדרך והיה אפשר להביא רק  15.000היו . זרקנו לים
ו מנמל קונסטנסה עד לבורגס ולמרות את האוניות העביר. אלף אנשים 15שתי אוניות שמוכנות להעלות אותנו והכניסו לאניות 

נתנו לבחור שיחזיק לי , אני זוכרת שאת התיק שלי שהיה גדול. שיצא זה ביום שבת ועל אף חילול השבת כולם הסכימו למסע

אימי ואחי נשארו ברומניה ואחי . אנגליות תבריגאדו 6כשהגענו סבבו סביבנו , אותו אבל הוא לקח את איתו לאונייה אחרת
לנו מההגנה הורו להיכנע לאנגלים ולא . כשאימא הייתה ברומניה סגרו את העלייה לשנתיים, אבא הגיעו מסגרת אחרתהגדול ו

בנמל פמגוסטה בקפריסין  ירדנו . לדבר רומנית כדי לא לסכן את כל האנשים והורו לנו לזרוק את כל המסמכים שהיו לנו לים

נו היו הרבה ניצולים שפתאום ראו שוב מחנה עם גדרות ועם עמדות אית. מהאונייה ולקחו אותנו בטנדרים למחנה הסגר

היו הרבה צעירים שברחו משם כדי להתגייס אז הם . ובלילות היו סורקים עם זרקורים והדבר נתן לנו תחושה לא טובה, שמירה

ה היה ניתן לקנות דברים הייתה קנטינה שב, היו כיתות לימוד, בקפריסין למדנו עברית. חפרו מנהרות ואפילו התחפשו לנשים

לתוך המחנה היו , מי שמאוד סבלו הם הניצולים שחזרו ממחנות הריכוז. בסיסיים ולמדנו להכין מאכלים מכל מיני תחליפים

  .נכנסים האנגליים רק עם מנהיגי המחנה

  

. ם בבית צעירות מזרחישנתיים הייתי בפנימייה בירושלי. אחרינו נשארו עוד הרבה במחנה, באוגוסט עליתי ארצה 1948בשנת 
סיימתי תיכון ואחרי החתונה גרנו , בגיל עשרים התחתנתי. כך עברתי לכפר סבא ואז כל המשפחה עלתה לארץ והתאחדה-אחר

עם הזמן גרנו גם באשדוד וגם למושב . עברנו למושב בארותיים שליד נתניה, אחרי שנה נולדה ביתי, בנתניה ועבדתי בהוראה

אני , מכל תערובת נפל עליו ומחץ אותו, בעלי נפטר מתאונת עבודה 1989בשנת . היינו חקלאים. נישם נולד ב, עין עירון
  .החלטתי לעזוב את המושב והשארתי את המשק לבני ועברתי לצפת

  

  .נכדיי וניניי, המסר שאני רוצה להעביר לכולם הוא המסר שאני מעבירה לילדיי
נורא כואב לי שביום , חשוב שהכמיהה תישאר, ה למרות כל הקשייםכמה חשובה לנו הארץ שלנו וכמה חשוב לחיות ב

  .העצמאות אני לא רואה דגלים כי הארץ הזו הכי חשובה לי בעולם

  

  

  

  אשכנזי אופיר: שם מראיין

  17.4.2013: תאריך הראיון


