
 

  "ְלדֹורֹות"                                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                     

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                          

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  אהרוני :שם משפחה

  

  אברהם :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           ארונוביץ: שם משפחה איתו נולדתי

                                            

                                            Aronovici בלועזית
 

  אברם :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Avram בלועזית
                                          
:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה

1.12.1932 
   בוקרשט: עיר לידה

                                                              
      București בלועזית

                                           

  רומניה :ארץ לידה
 

  סימון :שם פרטי ושם משפחה של האב

  

  שלה גולדשטיין :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    בוקרשט: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  
  București בלועזית

 
  רומניה :ארץ המגורים

 
  חטיבת ביניים :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

   :חבר בארגון או בתנועה

    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  השומר הצעיר

  

     רומניה -בוקרשט: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  69מחנה 

  :שנת עליה
  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  אנדריאה



 

  המלחמה ועד עלייתך לארץ   לפניעל קורותיך מי /אנא ספר

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

  

אמי נפטרה בהיותי בן  .הייתה עקרת בית ואבי היה סנדלר ומפרנס המשפחה, אישה רומנית, אמי .רומניהבשט רנולדתי בבוק

ולאחר " תלמוד תורה"למדתי בבית ספר עממי . משה ורחל גולדשטיין -ואומצתי באופן לא רשמי על ידי אח של אמי ואשתו 12

   ."קולטורה"מכן בחטיבת ביניים בבית ספר 

 ,ם משה ורחלעלאחר שעברתי לגור . הייתי מבקר בתנועת השומר הצעיר, ם עברתי לגור עם אח של אמא ואשתועוד בטר

באונייה פן ) 1947(לעלות ארצה באופן זה אושר לי על ידי התנועה . הוצע לי להקים קן של השומר הצעיר בסביבתי החדשה

תוך כדי השיט נעצרנו על ידי . עליתי לאונייה בבורגס בבולגריהולא ביקשתי אישור ממאמציי ". עצמאות"ט שנקראה גם סנקר

עליתי  1948הייתי במחנה הזה כשלושה חודשים  ובחודש מרץ . 69שהינו במחנה חורף האנגלים והובלנו לקפריסין שם 

  .במסגרת עליית הנוער באונייה אנדריאה לארץ ישראל

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  

אחרי שנה להיותי בקיבוץ הגיעו . מדתילמה עברנו לקיבוץ חצור שם עבדתי ומחיפה הובלנו למחנה עולים ברעננה ולאחר זמן 

, חצור נמצא גיאוגרפית מול אשדודהואיל והקיבוץ . אני המשכתי ללמוד בעיקר עברית ולעבוד בגן ירק. הוריי המאמצים ארצה

. ומאז שובצנו גם לשמירה, למחנה בילו, נשלחנו לקורס הכשרה צבאית קצרה ביידישבמקביל . תפנינו מהקיבוץ לראשון לציוןה

והוקם קן , ולך בין הפרדסים ברגלהלשם הייתי , בשובנו לקיבוץ חצור הוטל עליי להקים קן של השומר הצעיר במושבה גן יבנה

  . קטן במימדיו

מתחומה ומבולגריה ועד היום אני נחשב כמי שעזב את לימים נודע כי ממשלת רומניה לא הסכימה שיהודים יעפילו ארצה 

ביחד עם יוצאי , זה מקיבוץ חצור בו היו יוצאי רומניה, לאחר כשנה וחצי בקיבוץ חצור אוחדו שני גרעינים. רומניה ללא אישור

התגייסתי ביולי  .ואני ביניהם, ל"לצורך פיקוד והדרכה בצה 10%הגרעין החדש היה צריך להפריד . בולגריה שהיו בקיבוץ גת

לאחר  1955עברתי קורס קצונה בשנת . ל"ברחתי לצנחנים והוחזרתי על ידי משה גור לנח, כים"עברתי קורס מ. ל"לנח 1951

סיימתי תואר ראשון משולב עם בית ברל במדעי . קצין אפסנאותוד קסגן מפ, פיקוד ומטה בית ספר לצניחה, פ"מכן קורס מ

  .באוניברסיטת תל אביב בלימודי ביטחון ותואר שני) 1997(החברה והרוח 

 

  הסיפור נכתב על ידי אברהם אהרוני
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