
 

 "ְלדֹורֹות"                                        
 סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

 

 השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

 סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.איסוף 

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

 י שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית. לסיפור האישהשל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

 www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםוחינוכית. אוסף הסיפורים 

 
 

 יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  שם משפחה:

 'אברמוביץ
  שם פרטי:

 אהרון

 השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

 במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה                                  

 :          איתו נולדתישם משפחה 
                                          'אברמוביץ 

                                              בלועזית
 

Abramovici 

 :איתו נולדתישם פרטי 
                                       אהרון              

  בלועזית
         Aron                                  

 מין:                     
   זכר 

  לידה:שנת 
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 :  עיר לידה
                                                    יאסי         

      בלועזית
            Yassi                                

 :ארץ לידה
 רומניה

 של האב:ושם משפחה  שם פרטי
 'אברהם אברמוביץ

 שם פרטי ושם נעורים של האם:
 טובה )גיטה( משה

                                                 לפני המלחמה:      מקום מגורים קבוע
 יאסי            

  בלועזית
    Yassi                                      

 ארץ המגורים:
 רומניה

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

 יסודי 

  :המלחמהמקצוע לפני 
   )תלמיד, סנדלר, מורה(

                      תלמיד        

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

 

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

                                  יאסי, רומניה                                                     

      במידה והיית בגטו, ציין את שמו
 

  בלועזית
                                                                                                                                                    

   מחנה ריכוז, ציין את שמובמידה והיית במחנה עבודה או 
                                                                                                               

  בלועזית
 

                                                                      המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
 

 :  תאריך השחרור
 

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

, עם פרוץ הרוסים בזמן שהותי בבית החולים יזרעלית לאחר 41הייתי בן 
 שנדרסתי.

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
שורשים ברומניה יחד עם הייתי בעיירה יאסי בטיול 

 רעייתי.

 במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
 

 עליה: שנת
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 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
 

http://www.ledorot.gov.il/


 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: )
                                                                                                                                      

 
אבי עסק במספר עבודות, הוא עבד בתחילה במפעל ששימש כמחסן סוכר, קרוב למפעל גם התגוררנו. לאחר מכן אבי היה 

 זמנים קשים לאחר מכן הוא גם היה עובד על כרכרה שהסיעה אנשים.סוחר, אלה היו 
היה מלחמה זו  11, רוב הזמן נדדתי, בבית היתומים היהודי חגגו את החגים היהודים. עד שנת 1אני הייתי בבית יתומים מגיל 

מו היה רע אבל היינו גם רוב שהותי שם, אני זוכר בעיקר את טעמו של הלחם, הוא היה עשוי מקמח תירס וקמח רגיל, טע
 רעבים אז אכלנו אותו.

 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב)גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

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

 
 , זה היה בית יתומים יהודי בעיר יאסי.4393אימי נפטרה, הוכנסתי לבית יתומים בשנת  4391בשנת 

הפוגרום שנעשה ביהודים בעיר יאסי, מצא אותנו בבית היתומים בשעות הבוקר בעודנו מחליפים בגדים תחתונים. בטרם 
הגרמנים התפרצו למוסד עם ליגיונרים תוך שהם יורים  הספקתי לנעול את נעליי, נשמעו לפתע יריות וצעקות רמות. החיילים

לכל עבר, צועקים וחולקים מהלומות לכל מי שנכנס בדרכם. אביו של מנהל המוסד נורה ונפצע קשה, רק מכיוון שלא ירד מספיק 
 מהר ממיטתו.

 
על אף ההתארגנות  ילדים בשורה. כדי ללכת למשטרה. 1אנו הילדים, אורגנו במהירות, יחד עם אם הבית בשורות של 

המהירה, הכו אותנו מכל עבר. אני שהייתי בין הקטנים והייתי ללא נעליים, הייתי בין האחרונים. הוכיתי עם כת של רובה. עד 
 הוקמתי תוך מכות נמרצות עד שהצטרפתי לשאר הילדים, תוך שאני מוכה ללא הפסק. כדי, שנפלתי לארץ.

 
ך ההמון היהודי שהיה במקום. אותנו היכו ללא הבחנה בכול חלקי גופנו, באמצעות בכניסה לחצר המשטרה, נורו יריות אל תו

כיוון שלא קמתי המשיכו כתות הרובים, מקלות, ומכל הבא ליד. כתוצאה מהמכות הקשות שקיבלתי נפלתי שוב אל הארץ. 
אם הבית עימנו. כאילו דבר לא כעבור מספר שעות שוחררנו, אנו הילדים ו להכות בי ללא הרף, חשבתי שלא אצא מזה בחיים.

 קרה. תוך הנחיה, להגיע למקום אחר הצהריים לקבלת היתר להתהלכות חופשית.
 

לאחר שמצאתי ונעלתי את נעליי, ניסיתי  כאשר שבנו לבית היתומים הילדים, הפזרנו לכל עבר, במקום שרר אי סדר מוחלט.
כי, נעצרתי על ידי מתפרעים בקרבת שפת הנהר בחלוי. צורפתי להגיע לבית אבי שהתגורר בדרום העיר ברחוב ברונטלור. בדר

אל קבוצת יהודים שחלקם עמדו וחלקם שכבו על שפת הנחל. לעבר היהודים היו מופנים מקלעים, שירו אל היהודים השוכבים 
בת הדרומית או כך שחלקם היו פצועים וחלקם נהרגו. אני יחד עם קבוצת יהודים גדולה גורשנו תוך מכות לכיוון תחנת הרכ

 מערבה. סולקה או ניקולינה. שם הועלינו לקרונות משא תוך שאנו מוכים קשות.
 

הקרון בו שהיתי היה דחוס ביותר ומסריח. כיוון שאנשים עשו את צרכיהם במקום. החום והמחנק היו בלתי נסבלים. בשל 
עלפו. כעבור זמן שנראה לנו כמו נצח המחסור באוויר היה קשה לנשום. הרכבת עמדה יותר משנסעה, חלק מהאנשים הת

"מי שרוצה לשתות מים שירד". הפניתי את מבטי לעבר מקור המים שהיה הרכבת נעצרה ושער הקרון שלי נפתח תוך צעקות 
למעשה שקע בקרקע עם מי גשמים. רבים קפצו מהקרון שלי ואני איתם. משהתברר לי שיורים לעבר מי שרץ למקור המים. 

 כך הצלתי את עצמי. עד היום איני יודע אם הייתה זו אחת מרכבות המוות הידועות או לא.המשכתי בריצתי ו
בשעות הלילה הגעתי אל בית אבי שם נשארתי כחודשיים. כיוון שאבי גויס על ידי השלטונות לעבודות כפייה בחפירות, 

כשנרגעו מעט הרוחות, החזירה אותי סבתי הועברתי אל בית סבתי שהתגוררה בביתה של אחות אימי. כעבור חודשים נוספים 
 אל בית היתומים והתקבלתי מחדש.

 
התברר שלמקום נכנסו חיילים גרמניים ששוכנו במרבית שיטחו של המוסד. בכול החדרים, החצר והמקלט. אנו הילדים שוכנו 

קום נוצר גם מחסור פרט למחסור במ כולנו בחדר אחד בלבד עם אם הבית כשחדר נוסף הוקצה למנהל המוסד ומשפחתו.
חמור מאוד במזון והיינו מלקטים את השלמת מזוננו מפחי האשפה של הגרמנים, או מליקוקי וניקוי הסירים שבהם בושל מזונם 

 של הגרמנים.
 



 

במקום התפתחו מחלות זיהומיות רבות וכמובן כינמת קשה. לי הייתה כינמת ולקיתי בפצעים קשים בין אצבעות הידיים ועל 
סף לאמור, נחקרתי על ידי החיילים הגרמנים, האם אני יהודי או נוצרי תוך שהם מכוונים אלי אקדח טעון ביד אחת בנו גופי.

לעיתים שימשנו ובידם השנייה אוחזים קופסת סרדינים כפיתוי. זאת למרות שכול אחד מהילדים ענד טלאי צהוב על בגדיו. 
 לחיילים מטרות חיות לכיוון הרובים.

 
חיוביות כאשר החיילים שחנו במוסד, נשלחו לגבול המזרחי והותירו בפחי הזבל מציאות כמו גבינה, סרדינים  היו גם הפתעות

חזרתי לבית אבי לאחר ששוחרר זמנית  4391בשנת  ואפילו ביסקוויטים. עד שמקומם שוב נתפס על ידי חיילים גרמנים אחרים.
 מעבודות הכפייה.

 
הגרמניים והשתלט על חלקה הצפוני של העיר יאסי. במקום התנהלו קרבות רחוב  פרץ הצבא האדום את הקווים 4311בשנת 

בינם לבין הצבא הגרמני. ששלט בדרום העיר עד לנחל הבחלוי. אבי גויס על ידי הגרמנים בכפיה לחפור חפירות לחיילים. אני 
אותי. נפגעתי בפניי בעיקר באף.  יפ גרמני שנסע דרומה, פגע בי ודרס'כבר הייתי בן עשר והלכתי למלא מים בדליים. ג

הועברתי על ידי אנשים לבית החולים היהודי בשם יזראלית, שם נותחתי ונותרתי לטיפולים מספר חודשים. כתוצאה מהפגיעה, 
 היום אני נושם בעיקר  דרך פי.

 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה(: חייךהביתה,  תך)השחרור וחזר
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 . יחד עם אבי ואימי החורגת.41למדתי בבית הספר בעיירה יאסי עד גיל  -

עם הכיבוש הרוסי והמשטר הקומוניסטי, רומניה הייתה ארץ גררית. למדתי בבית הספר ועבדתי אצל דודי בייצור נעליים וכך 

ונכנסו לגור בנהריה באנייה ששמה  94לארץ ישראל במרץ  תרמתי את חלקי בכלכלת המשפחה. קיבלנו אשרת כניסה

 טרנסילבניה.

 

 נא ספר/י על חייך  בארץ
תחושותיך בעת עלייתך ארצה, פעילותך הציבורית או התרבותית, המשפחה שהקמת, המסר שברצונך להעביר )

 (:לדורות הבאים
 

 
 41ובגיל  41עליתי בגיל כשהגענו לארץ הייתי נלהב ומאושר, ראיתי את עצמי כציוני גדול. מאוד רציתי לעסוק בחקלאות. 

התגייסתי לצבא. גויסתי לנח"ל, שלחו אותי בתחילה לקורס מ"כ, בקושי ידעתי עברית והייתי רזה מאוד. באחד הקורסים הגיעו 
. באתי להקים אחיזה בתל אל קציר ולא 'הגיע ולמ"פ שלי קראו סופפו, היינו במחזור ח, שרון 414נציגים שבחרו מתוכנו ליחידה 

ידעתי מחיי, שרון דיבר איתי עברית ובכלל לא הבנתי מה הוא אומר, בגלל משקלי הוא לא לקח אותי ונשארתי ביחידה. 
העומס של הצבא, שאלו אותי אם אני  הועברתי לתל אל קציר לקורס שנמשך חצי שנה. לאחר מכן בן גוריון החליט להוריד מן

רוצה להשתחרר או להישאר בצבא תמורת פחות כסף. ביקשתי להשתחרר כעבור שנתיים. העזרה הכלכלית להוריי הייתה 
 חשובה אז. 

 
עבדתי  חודשים במעברה ואחר כך בצריף פח גרתי שנתיים. 1שנתיים וחצי אחרי הצבא, חזרתי לנהריה. גרתי באוהל 

 4391בשנת  ים, היה זה מפעל קטן בזמנו, המשפחה קיבלה חמאה מארה"ב והייתי עובד על מספר מכונות.בשטראוס שנתי
משם פרשתי כשכבר המפעל נקרא  , התחלתי בשירות שדה, כמתקן צינורות ומפקח.ישאסבסטהתחלתי לעבוד במפעל 
ברר לי שאסבסט חדר לי מעבודתי לקרום , היות והרגשתי שהמפעל הולך לקראת חיסול. לימים הת13"איתנית" זה היה בשנת 

 הריאה, וקיבלתי פיצוי מוגדל בהתאם להסכם. ומאז אני מושך בענפים שונים ומגוונים
. 

 :ילדים 1נולדו לנו  . הכרנו בנהריה בשכונת אוסישקין שם גרו הוריי והתחתנו במלון פרנק בעיר.19עם פנינה התחתנתי בשנת 
 2: נועם רועי והדר. ומטובה יש 9נכדים: מהבן יצחק  9יש לנו גם  .'שולט וליאת אברמוביץיצחק הבכור, יאיר קטן ממנו, טובה 

אני דווקא אופטימי ומאמין  אני אוהב את מדינת ישראל והמדינה לא חשובה פחות מהחיים, אפילו יותר. נכדות: בר ויובל שולט.
בסוף יעלו על דרך המלך, הרבה בזכות הנוער החכם מהמתקדמות בעולם. יש מה לתקן בהיבט המוסרי אבל שהמדינה תהיה 

אני רואה בחיי משימה, שכל עוד אני יכול לעבוד אני צריך לתרום, בהתאם לכוחי ויכולותיי, אין לי טענות למדינה , אנשים שלנו.
 צריכים לחשוב איך הם יכולים לתרום ולא הפוך.

 



 

 מסביר לי על ענייני היום בשבת ותשע ואני אוהב להאזין גם ליהורם גאון.אני מאזין בשבת לעיתונאי מקול ישראל יצחק נוי, הוא 

 

 

 5102ראיון:  אופיר בר, נהריה, מאי 

 

 

 

 

 


