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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  קונסטנטינסקוס:שם משפחה

  

  סבה:שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  קונסטנטינסקוס:   איתו נולדתישם משפחה 

  

 בלועזית
KONSTANTINSKOS  

 
  סבה:איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
SEVA 

:                     מין

 ז
  :לידהשנת

1928  
 

  בוקרסט:  עיר לידה
  

 רומניה:ארץ לידה Bucharestבלועזית

  מיטיקה קונסטנטינסקוס:של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אלשטיין ליאונורה:שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  בוקרסט:    מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  
  Bucharestבלועזית

 
  רומניה:ארץ המגורים

 
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

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

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

 בלועזית  ציין את שמו, במחנה עבודה או מחנה ריכוזבמידה והיית 
  

  :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

  

  :שנתעליה  ציין ממתי עד מתי, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 

2001  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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
 

משפחתי לא הייתה עשירה . אחיות 5אחים ו  2, אבי , משפחתי כללה את אמי. בעיר בוקרסט שברומניה 1928נולדתי בשנת 

ילה ה זה מקום מאוד יפה וכלל בתוכו קההי. לבית סבי בהמשך עברנו לגור בבסרביה. אבי היה סנדלר ואמי עקרת בית, כלל

  .יהודית מפותחת

  

  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
  

 
אחהו ידענו שגם תורינו . נרצח על ידי גרמנים, תושבי המקום, התחילו להגיע שמועות שאחד היהודים, כאשר החלה המלחמה

  . הורי החליטו לקבור באדמה את כל דברי ערך שהיו לנו על מנת שנוכל לחזור אחרי המלחמה ולקחת אותם. יגיע

יום אחד הגיע אחד הפקחים של העיר וציווה לכל היהודים להתאסף בכיכר הראשית של העיר והתחלנו לנוע בטור לכיוון גבול 

את אחי גייסו לעבודה בתפקיד כבאי כיוון שהיו הרבה . את אבי ישר לקחו לעבודות ומאז לא שמענו ממנו דבר. עם אוקראינה

 . שרפות אשר נגרמו מההפצצות
  

  .וכך הגענו לכפר אוסייבקה, ואז המשכנו את הדרך ברגל עד לאזור של עיר ויניצה, נו ליד היער שבו עצרנו לנוחבדרכינו עבר

עד היום אני לא מבין איך יכולתי להתסגל ....בלול, ברפת, עבדנו בעבודות חקלאות. עד סוף המלחמה נשארנו בתוך הכפר

היינו ישנים על החציר  .היה מאוד מעט, אוכל לא היה הרבה. 13לסביבת עבודה כזו קשה מבחינה פיזית בהיותי נער בן 

  .חוץ מאבי שלא חזר, למזלינו כל המשפחה שרדה. 44וכך עד שנת . שאספנו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

אמי החליטה לנסוע לעיר . אנחנו הרגשנו חופשיים, והנאצים הוברחו על ידי כוחות סובייטים מהכפראחרי שהסתיימה המלחמה 

בכל התקופה הזאת לא יצאה לי ללמוד בבית  .אחרי תקופה מסויימת גם אנחנו הילדים הצטרפנו אליה. קישינב שבמולדובה

, 17התחתנתי בגיל  . זה לא הפריעה לי בחיים אף פעםלמרות שכל . אלא רק לקרוא, נכון  הספר ואני עד היום לא יודע לכתוב

כמובן שהתחלתי לעבוד בהתחלה בעבודות בנייה . נולדו לנו בן ואחריו גם בת. אישתי הייתה בשנתיים יותר גדולה ממני

דין בבית פעם אף לא יצאתי לעבודה והעמידו אותי ל. ולנו היה קשה לגדל את ילדינו, אבל בעבודה זו לא שילמו הרבה. השונות

 .זוכתי ולא נענשתי, אך לאחר שהסברתי את הסיבה שלא יצאתי לעבודה כי הייתי חייב לשמור על ילדיי, משפט על זה
  

אחרי שהתפטרתי מעבודה בבנייה החלטתי  . תושב זר בקישינבללא רצו לגייס אותי כיוון שנחשבתי , כאשר הגעתי לגיל הגיוס

וקיבלתי את , והכל בעל פה, שנים בבית הספר 8תוכנית של , מתי תוך שנתיים בלבדשם סיי. ללכת וללמוד לבית הספר לנהיגה

לאחר מכן . והנהלה התחילו מאוד להתעניין בי, מאוד נבדלתי משאר התלמידים כיוון שלא ידעתי לכתוב. תעודת הבגרות שלי

להמשיך ללמוד וניסיתי להתקבל  החלטתי שאני רוצה, לאחר שקיבלתי את תעודת הבגרות . שנה 50עבדתי בתור נהג במשך 

הצלחתי , במשימת ההכתבה. עברתי הכל חוץ מלשון. אך על מנת ללמוד שם הייתי צריך לעבור מבחנים, לבית הספר הטכני

התקבלתי ובהמשך את כל המבחנים הייתי עושה בעל , אך בגלל שהייתי חביב על ידי הנהלה. טעויות 103לעשות , מילים 98ב

 . פה
  

ואפילו רשמו עליי הרבה כתבות בעיתונים , ת העבודה קיבלתי הרבה תעודות הוקרה על עבודה מצטיינתבמשך כל שנו



 

ובהמשל , אמי עברה לגור בישראל 1975בשנת  . למרות שאת המדלייה של עובד מצטיין לא נתנו לי כי הייתי יהודי. מקומיים

  .אני עליתי עם נכדיי 2001ובשנת . כל אחיי עלו גם הם

  

  י על חייך  בארץ/ספרנא 
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

 
, כל שבוע הייתי גר אצל אחות אחרת. ואחרי זה החלטתי לעבור לכרמיאל כי אחיותי היו גרות כאן, א"תחילה גרתי עם ילדי בת

לצערי אישתי מאוד חולה ורוב הזמן נאלצת . שכרנו בית, כאשר היא הצטרפה אליי. טה כי גם היא תעלהעד שאישתי לא החלי

כהיום יש לי . גם בתי וחתני עלו לכרמיאל וכעת אני מתגורר איתם 2011בשנת . אני כל הזמן מבקר אותה, להיות בבית חולים

  .נינים 2נכדים ו 4

  

  2013מאי , כרמיאל, מאיה איבינצקי: ראיון


