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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  איינהורן :שם משפחה
  

  שרה :שם פרטי
  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

        Einhorn בלועזית  :שם משפחה איתו נולדתי

  שרה :שם פרטי איתו נולדתי
  

   בלועזית
Sarah 

:                     מין
    נקבה

  1929: שנת לידה
 

  : עיר לידה
                                                              

       בלועזית
                                           

  רומניה  :ארץ לידה
 

   :שם פרטי ושם נעורים של האם  :שם פרטי ושם משפחה של האב
 

  :   מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
  

  רומניה  :המגוריםארץ   בלועזית
 

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

 השכלה תיכונית  

   :מקצוע לפני המלחמה
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

    )עקיבא
  

  :   מקומות מגורים בתקופת המלחמה
          רומניה ', רנוביץ'צ        )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
        גטו קופייבורוד:  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

         Ghetto Kofiiborod                                                                                                                             

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

                                                                                                              

  בלועזית
  

       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1943:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה (
  )גרמניה ואיטליה

  
 

   'רנוביץ'צ: ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור 

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
1944 

ציין את , במידה ועלית באנייה
  שמה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךילדות חברי, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                              

ביום שישי , לא עבדו בשבת. אני לא זוכרת לגבי שבתות, בחגים ההורים הלכו לבית הכנסת, היינו יהודים מסורתיים

מא בבית יאני זוכרת שבחגים היינו רצים מאבא לא. בערב היו עושים קידוש עם אורח שאבא היה מביא מבית הכנסת

ושם גם היה מורה שלימד אותנו , למדתי בבית ספר רומני כללי ובימי ראשון הלכתי לבית יעקב ללמוד עברית. הכנסת

  .נכנסתי ישר לכיתה של דוברי עברית 14כשהגעתי ארצה בת . ילותאת התפ

  

לקחו מורה שתלמד אותנו קרוא . היו לוקחים את אחותי הגדולה ולפעמים גם אותי, ההורים הלכו לתיאטרון וקונצרטים

לבנים לזרוק עוזרים , היינו עושים מלחמות. לא זכורות לי מבית הספר, ילדות יהודיות, החברות היו מהשכנות. וכתוב

, מא הייתה אישה טובת לב ודאגה לכולםיא. בכל קיץ נסענו כל המשפחה לכפר בהרים עבוד אוויר טוב ובריאות. אבנים

השכנים ממול היו נוצרים ושיחקנו  .היה חשוב להם שנלמד. אבי נתן לה מה שהייתה צריכה. אבל הילדים היו צוחקים

  .איתם וביקרנו בבתים זה של זה

  על קורותיך בזמן המלחמה י /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

  

הוא סיפר לנו גם על היטלר . רנוביץ ואבא שלנו אמר לנו בלילה שהמצב לא טוב'אני זוכרת את הלילה שקוזה נכנס לצ

  .ורק כשהא סיפר לנו על קוזה למדתי שיש הבדל בין האוכלוסיות, לא אצלנו, רחוק, אבל זה היה בגרמניה

. בישראל למדתי אידיש כי היו כאלו שאמרו שלא יפה לדבר גרמנית. ובבית הספר למדתי רומנית, בבית דיברנו גרמנית

בימי ראשון בבוקר היו . הונגריה עברו כולם לבוקובינה-במלחמת אוסטריה. ינהוואמי נולדה בו, אבי במקור היה מפולין

  .ו צריכים לדבר רק רומנית ואסרו כל שפה אחרתהייתה תקופה שהי. בקולנוע סרטי ילדים והייתי הולכת

אנחנו הצלחנו לברוח לפני הגבול . כשהרוסים נכנסו הם אספו ראשית את רשימת היהודים העשירים ושלחו לסיביר

לא הצלחנו . רנוביץ לגטו'ולא לקח זמן רב עד שהיה הגירוש הכללי של צ, לאוקראינה והתגלגלנו לבית כמעט הרוס

רק זמן קצר היינו תחת . רו חגורה מיוחדת עם דולרים שאני סחבתי תמיד וכך היה לנו קצת כסףתפ. לחזור הביתה

אבי . והייתה תחנה שהיה צורך להחליף בה רכבת, העלו אותנו לרכבת. וגורשנו בתקופת החגים, השלטון הקומוניסטי

  .כמה זמן באזור מוגילבשם היינו . ניסה עם איזה גוי שנסע עם עגלה עם שקים וביקש שיוציא אותנו משם

אבל תפסו אותי חיילים גרמנים ואמרו לי לבוא , שלחו אותי להביא מים מהבאר כי הם פחדו לצאת כי אולי יתפסו אותם

הוציאו אותנו מהבית אבל אז הגיעו . אמרתי שאני לא אבוא בלי המשפחה אז אמרו לי להביא אותם למשפחה, איתם

היינו כל , מא דאגה רק לאוכליא. בערך 7האחות הקטנה בבית הייתה בת  .איתםרנוביץ כך שהיינו 'כבר מגורשים מצ

  .הזמן בבית אז דברים אחרים לא היינו צריכים

  

בבוץ , ההליכה מאוד קשה. אני עדיין ליד המשפחה ועדיין עם הכסף. בדרך לגטו קופייבורוד שמרו עלינו חיילים רומנים

לפרנס את הילדים אחרי שהתאלמנה והיא הייתה אישה קשת חיים  סבתא הייתה אישה חזקה שהייתה צריכה. ובגשם

קופייגורוד הייתה עיירה קטנה עם בתים נמוכים ולידה מעיין . ראינו כפרים אבל לא ראינו איש חי. והיא הלכה אתנו

פח בחדר היה לנו תנור קטן מ. לאישה קראו מרים, גרנו אצל משפחה מקומית. דליים 2-ממנו סחבנו מים עם מקל ו

חודשים מאז  3- מא נפטרה כעבור כיא .היינו קוטפים סרפדים ואותם מבשלים ואוכלים. עליו בישלנו ואתו גם התחממנו

אחר כך . שעגלה הייתה אוספת אחר כך, בבוקר כשיצאתי ופתחתי את הדלת כבר היו מתים ברחוב. שהגענו מטיפוס

. איך מתים, לפני זה לא ידעתי מה זה מוות. לשתות רק לתת לה, לא היה רופא, לא היה איך לטפל. גם הדודה חלתה

הייתי עם . וכשנכנסתי ושאלתי אמרו לי לא לצאת החוצה, ליד כל בית היו גופות והייתי מסתכלת ולא מבינה מה זה

הוא היה נציג הקהילה מול הרומנים והוא הלך לטפל בזה . מא כשהיא מתה ואמרתי לאבא שנראה לי שהיא מתהיא

אחותי . אמרתי קדיש ובשלג עמוק הלכתי לבית כנסת, אני חושבת שזה היה בקבר ישראל. בר יחידוקברו אותה בק



 

נשים אמרו שעל כל מקום בנו בתים ולכן אני לא . התחננה לנסוע לבית הקברות ואמרו לה שבית הקברות עדיין קיים

את הלחם היינו . איך לאפות לחם מדי פעם אבא היה מצליח להשיג קמח והשכנה לימדה אותנו .אסע כזו נסיעה ארוכה

  . אבא היה איש שכל הזמן ארגן ודיבר ועשה. מחלקים לכל השבוע

  

שם היה שדה תירס שגם , והשאר נשארו בחוץ, היה שם בית אחד ושם נכנסו כל מי שיכלו, אחרי זה גירשו אותנו ליער

מי שלא היה . קצת אוכל תמורת בגדיםהגויים היו באים סביב הגדר והיה אפשר להחליף איתם . שימש לנו כשירותים

אל חייל תפס אותו , מפקד המחנהאחרי כמה ימים אבי יצא ורצה להגיע ל. ואנשים החלו למות ברעב, לו ביקש נדבות

, בלילה ניסיתי לתת לו לשתות והוא התחיל לירוק משהו שחור. כה אותו בראש עם הרובה ואחרי שבוע הוא מתוה

נשארנו לבד עם . יקחו אותו לבית הקברות ויקברו אותויהוא קיבל את הכבוד ש. הוא נפטרקראתי לאחיות שלי והבנו ש

  .לא חשבנו מה נעשה אחר כך, היו הרבה יתומים מסביב והיו מתים כל הזמן .סבתא

  

סבתא הייתה מדוכאת וסגורה לתוך עצמה כי היא הכירה . בלי ראש, ילדות במצב נורא 4אחרי שאבא נרצח היינו 

היה לה קשה והיא עשתה מה שיכלה . רנוביץ אבל לא ישבה איתנו והכירה כל ילד אלא רק במחנה'קורים בצאותנו מבי

אפינו לחם מקמח שאחותי הייתה מקבלת , כתבנו? מה עשינו. ל לבדועשינו הכ, מה ואיך לעשות, אבל לא תכננה

ו את הלחם לארבע וכל אחד קיבל סיפרנו לאחות הקטנה סיפורים והיא גדלה יחד אתנו חתכנ .בעבודה אצל הגויים

כי הדודה שלי בבוקרשט , היה אתנו דוד שקנה לחם וחילק חצי לארבעתנו וחצי לו ולבתו וזה הרגיז אותנו. חלק שווה

קח בשבילנו כסף ובגדים והדוד הזה לקח חצי ואנחנו חצי וזה הרגיז יהתקשרה לקצין הרומני של המחנה וביקשה שי

לא התלוננו כי לא היה לנו בפני מי למרות  .ך התקיימנו עד שהיא הוציאה אותנו למוגילבכ. אבל לא היה למי להתלונן

, אכלנו כדי להתקיים. אולי הייתה חולה או אולי מרעב, היא מתה מדיכאון כחודשיים אחרי אבא. שהסבתא עוד הייתה

  .לבוקר וחצי לערבלחמים לשמונה ימים ומהלחם הזה חילקנו חצי  8כשאפינו את הלחם אפינו . לא לשבוע

  

. היה לנו שטיח צמר ושמנו אותו על קרשים וישבנו עליו. המקומית ההאוכלוסייאני לא זוכרת את היחסים בינינו לבין 

השגתי , אני ואחותי הגדולה התחלנו לפרום. החלטנו יום אחד לפרום אותו ולמכור את הצמר כי אין לנו איך לקנות אוכל

כל עוד השטיח . כפפות עם אצבע אחת והיינו גאות למכור את זה לגויים עבור אוכלמסרגות והתחלתי לסרוג גרביים ו

שם היינו כמה  1942הדודה הוציאה אותנו למוגילב בתחילת . היום הידיים שלי לא עובדות בגלל זה. ניצלנו, נמשך

חת מרומניה הגיעה משל. היא דאגה לנו לאוכל כך שהיה מבוגר שדאג לנו וגם אמרה לנו מה לעשות. חודשים

  .15שהוציאה יתומים עד גיל 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

נכללנו ארבעתנו ברשימה מטעם הקהילות היהודיות שנותרו ברומניה ולקחו אותנו לרומניה שם חילקו  1943בסוף 

גם אותי לקחו , באו משפחות וביקשו לקחת אליהם ילדים, גרנו בבית כנסת על דרגשים. לערים שונות אותנו ברכבות

מות בחורף להוציא אותנו 'הדודה מבוקרשט עם הדוד עבדו קשה ובאו עם הפיג. ימים שם התקלחתי והתלבשתי 3-ל

. האלו ימשיכו ארצה אחר כךהתכנית הייתה שהיתומים . ולקחו אותנו אליהם הביתה שם נשארנו כתשעה חודשים

הדודה . ל לבדומישהו שמגן עליי ודואג לי ואני לא צריכה לחשוב על הכ, הרגשתי שם כאילו פתאום יש עליי מעיל

היא . שלא יהיה כאילו יצאנו מהיער, לקחו לנו מורה לעברית, אפילו איך לשבת ליד השולחן, לימדה אותנו להתנהג

רנוביץ וגם 'לאון מבוקרשט דאגו לדודה ולדוד שלי כשכל המשפחה עברה לצ משפחת. הבינה מה הפסדנו בזמן הזה

  .הם עלו אחר כך ארצה והיה להם בית בחיפה. דאגו לנו שם ולקחו אותנו לטיולים

  

שנה אחרי שעליתי  30, כשהייתי ברומניה. ולכן הם חיו אבל בפחד, ידענו שבבוקרשט השלטון היה רק רומני ולא גרמני

והשומר סיפר שהדוד היה מתפלל בבית הקברות , קיוןיקבר של דודה סוזי ושילמנו שישמרו על הנביקרנו ב, ארצה

לא הבנתי אז מה המשמעות  .תמיד בליווי הדודה, היינו שם בטוחים יותר שיכולנו לצאת לרחוב. בשנים האחרונות

לו היו מסכימים היה נגמר . אבל אמי לא רצתה, רק זכרנו שלפני כן באו לאבא שלי שיעלה לארץ, להגיע לישראל

, הם סחבו חודש ועוד חודש כי הם נהנו ועזרו לנו הרבה. לא רצינו להישאר ברומניה, חשבנו שזה עתיד לילדים. אחרת

  .אבל אמרו שבפלסטין זה עתיד לילדים, והרגשנו שם טוב, לרופא, לקחה אותנו לקניות



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים

  

משם נסענו . עלינו מבוקרשט לקונסטנצה ומשם באנייה לאיסטנבול. עלינו באופן לגאלי, 1944עלינו לישראל בסוף 

ביצה בגביע עם דבש , ו לגן עדןזה היה עבורנו כאילו הגענ, עם מלצרים ומסעדה, בתנאים של לוקסוס, ברכבת לביירות

להבין אם , בעתלית שאלו אותנו על הבית .מלבנון הגענו בקרונות משא לחיפה ולעתלית. אני עד היום אוכלת את זה –

הם קיבלו אותו . היו שם ילדי טהרן ואנחנו היינו מחזור אחריהם. וכמה אנחנו יודעי על יהדות וכך הגענו למקווה ישראל

, במקווה ישראל היה סקטור כללי וסקטור דתי. חר כך הם סיפרו לנו והבנו מה הסיפור שלהםרק א. יפה ובשמחה

  .כולל הזמנות לשבתות הביתה, הכללי היה לילידי הארץ והיה קשר טוב מאוד בינינו

  

. אחיות במקווה ישראל ואת האחיות הקטנות ובת הדוד לקחו למשפחות אומנות 2היינו , היה לנו קצת קשה בהתחלה

. נגדנו לזה שמפרידים בינינו ולא הבנו למה אז הבטיחו לנו שבשבתות נוכל לנסוע אליהם באוטובוס לכפר הרואההת

במלחמת השחרור עמדתי  .הקטנות קיבלו את זה יפה כי הגיעו למשפחה עם ילדים שקיבלו אותן ללימודים ולמשחק

תקף וכשכולם קמו לא יכולתי לקום ולקחו אותי יום לפני ההתייצבות הייתי בקולנוע עם חברים והיה לי ה. להתגייס

ולשני , יהודה, התחתנתי עם בעלי 1950-ב .הלכתי כל יום לבלפור לתת לפצועים לאכול. לרופא ושחררו אותי מהצבא

השני לא התגייס . הראשון לפני שהתגייס, סיפרתי להם מה עבר עליי רק כשהיו גדולים יותר. הבנים קוראים אבי ואלי

לירות  6כשהיה ילד עבדתי קשה ועד מאוחר כדי שיהיה לי לשלם . גר אבל כיום הוא גר בכפר ומסתדר היטבכי הוא מפ

  .לטיפול דיבור

  

רק אחרי שנים שמענו על דוד פה או שם שהשתחררו מהמחנות . הרבה שנים לא הכירו את הסיפור של טרנסניסטריה

אנחנו מייחסים הרבה ממה שלמדנו לבית ספר מקווה  .פוליןמה שעבר עלינו היה פחות נורא מ. ולא הבנו את זה

אני חושבת  .מקווה ישראל היה מקום מחבק ומהר כבר הרגשנו בבית בארץ. ך"ספרות ותנ, חקלאות, מוזיקה. ישראל

, סיפרתי להם פעם שהמחשבות שלנו היו מי ימות קודם. גם אם לא בדיוק, שחשוב שהדור הצעיר ידע מה קרה לי

ידעו שנשארנו , הירש אנשים שהגיעו משם קראו לנו ילדי גולד. שארו לבדידולים כדי שהקטנים לא יוהתפללנו שלא הג

 7לפחות היו לנו , ששבע השנים הראשונות מה שמשקים זה גדל, אני אומרת תמיד שהיה פתגם אצל ההורים. לבד

עם יושר ולב רחב כי זה מה לנכדים ולנינים אני מוסרת שידעו להעריך את החיים ולהיות  .בהתחלה, שנים טובות

  .שמציל אנשים ועוזר לאנושות
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