
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  אברהם  פינרו

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                       יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס   

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה  בלועזית
                                              Feinaro                                                פינרו

:       מין   בלועזית    :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה נישם פרטי לפ
Adolf                            23.07.1934 נ /    ז                                                           אדולף 
    : לידהעיר  :ארץ לידה   בלועזית

 Buhuşi                        רומניה                                                             בוחוש 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 עליזה  סמי
                                          :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

Târgu Neamţ               מץאטרגו ני  רומניה                   
 

, תיכון, יסודי (:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                      )אוניברסיטה

 
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מות מגורים בתקופת המלחמהמקו

  רומניה, בוחוש
                                                                                                                

         ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                                                      

                                                                                               ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
              

 
  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  קפריסין 1948  פאן יורק
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

תגוררנו בפיאטרה ניאמץ יחד עם עוד בגיל שלוש ה .למשפחה בת ארבעה אחים ואחיות, ברומניה בבוחוש 1934נולדתי ביולי 
לילה אחד אני  .הסנדלרייהוא נתן לאבי צריף קטן על מנת שיפתח , לאב המשפחה היתה חנות כל בו גדולה .משפחה יהודית

אבי לא היה בבית ואמי השאירה את דלת הצריף פתוחה על מנת . התגוררנו למעלה ,זוכר ששמענו קולות מכיוון המרכול
היא ירדה , אמי חששה מאוד. הם צעקו שהם עוברי אורח המחפשים מקום ללון, אלה היו אנשי קוזה .להיכנסשכשיחזור יוכל 

מה לדבר הם ניפצו את עוד לפני שסיי. מהר ונעלה את הדלת ואמרה להם שהיא לא יכולה לפתוח להם כי בעלה לא בבית
  . ואם לא הם יהרגו אותנוהאזורהם צעקו לנו שנעזוב את . הם לא יכלו להגיע אלינו כי חדרנו היה מוקף הסורגים. חלונות הבית

בעלה נפטר והיא נאלצה לטפל בה ואנו , י עברה להתגורר בבוחוש אצל דודתהאמ .התגוררנו אצל שכנה שלנו עד יחלוף הזעם
  .עד לתחילת המלחמהשם אמי עבדה בניהול מועדון ,  הוריי לעבור לבוחושהחליטולאחר זמן מה  .נשארנו עם אבי

   
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
כשפרצה המלחמה נלקח אבי לעבודות כפייה במקומות שונים  .נאלצנו לענוד טלאי צהוב, עם עליית משמר הברזל לשלטון

,  שקנו את חירותם ולא נלקחוהיו יהודים אמידים בעלי חנויות. היא לא עבדה ואנו סבלנו מרעב כבד, נשארנו עם אמי .במדינה
היינו מגיעים עם סיר וכל אחד היה מקבל מנת . הם הקימו מעין עמותה שאספה כספים והקימה מטבח מרכזי שם היו מבשלים

המורה ,  לבית הספר בלי אוכלהלכנו .התגוררנו אצל אישה אלמנה וחלקנו עימה את האוכל. מרק או שעועית או תפוח אדמה
בית הספר היה ממוקם בחצר  .לילדים שאין היתה להם אפשרות להביא עוד פרוסת לחם על מנת לחלקשהיה מבקש מילדים 

הם היו מתגוררים בבית הספר וכשהלכו , בכל פעם שהגיעו חיילים גרמניים או רומנים היו משביתים את הלימודים, בית כנסת
  .היינו חוזרים

  

   רץ מתום המלחמה ועד עלייתך לאי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

 הפילו לגיונריםתפסו אותו שני , אני זוכר שאבי ליווה את דודי לרכבת. עדיין היתה אנטישמיות, 1945שנת ב, ום המלחמהעם ת
רומני והוא איים עליהם שאם לא יעזבו את אבי הוא קריאותיו לעזרה נענו על ידי חייל , למזלו.  והחלו לבעוט בולרצפהאותו 

, רוסים חדרו לעירנוה .ור פיזית ונפשיתבאבי חזר הביתה ש .הם ברחו והחייל נשאר לשמור על אבי עד שיתרחקו. יירה בהם
   . נורה היה מי שהיה עונה או מתנגד, פחדאנשים איבדו את דעתם מרוב . נשיםאר ותקפו שהם בזזו כל פירור לחם שנ

אני השתייכתי לתנועת  .נת ללכד את היהודים ולהעלותם ארצהמ הגיעו שליחים מהארץ והקימו תנועת נוער על 1946בשנת 
מקן  .העלייההקימו בית ובו לימדו אותנו על ארץ ישראל וגובשנו כיחידה אחת לקראת . בפיאטרה ניאמץ " הבוניםדרור "

   .סענו ארצהמ  החל1947התנועה הועברנו למושבת קיץ ובדצמבר 
כעבור שבוע ימים עברנו את . בקרונות הרכבת היו תנורים שחיממו אותנו מהקור העז, עלינו לרכבת שאספה יהודים מעיר לעיר

 .מעולם לא ראיתי כמותה, זו היתה אונייה עצומה בגודלה, יורק-שם עלינו לאונייה פאן, יה והגענו לנמל בורגאסלגרהגבול לבו
במשך . קוממיות האונייה הפליגהיחד איתנו  .חגורות ההצלה שימשו אותנו ככריות, עליהם ישבנוהיו בה מספר דרגשי עץ 

פינו אותנו למחנות בלילה ,  לקפריסיןהגענו 28.12.47 -ב .עברנו את המייצר הטורקי ונכנסנו לים התיכון ,שלושה ימים הפלגנו
במחנה היינו  .ם"שמיכות וסכו ,קיבלנו שק שינה. יותר הם זרקואת רוב הציוד שלנו שחשבו שהוא מ. גשום וריססנו אותנו לחיטוי

   .אז החליטו שבני הנוער יעלו ארצה , למשך כשלושה חודשים שםשהינו .רעבים ללחם וסחרנו בכל מה שהיה ניתן
 אפשרולא הבריטים  .איתה הפלגנו עד לנמל חיפה, היתה צפיפות נוראית, "אדריאנה" ובני נוער הועלו לספינה ילדים 350 -כ

קר ירדנו ולמחרת בב .משם הועברנו למלון על הר הכרמל. הם הביאו סירות ממונעות והעבירו אותנו לחוף, לנו להיכנס לנמל
   .שם המתינו לנו אוטובוסים ממוגנים שלקחו אותנו לבית עולים ברעננה, לתחנה המרכזית של חיפה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, התעסוק/ לימודים: ציוני דרך(
הגנבנו  ,מהפחד שנשאר לנו שלא לרעוב. נכנסנו לחדר האוכל שהיה מקושט לכבוד החג, חג פוריםביום בו עלינו ארצה חל 
, חלקם נשלח לקיבוץ גבעת חיים,  הפרידו בין בוגרים לצעירים.מרעננה הועברנו למחנה נוער בכרכור .אוכל לתרמילים ולכיסים
התגוררנו בקיבוץ , עברתי לקיבוץ שדות ים לאחר המתנה של מספר ימים .ואת הצעירים שלחו לשדות ים, חלקם לקיבוץ מחניים

הם כינו אותנו , חברי הקיבוץ גויסו למלחמת ההתשה ואנחנו החלפנו אותם בעובדות הקיבוץ .באוהלים עד לבניית מגורי הקבע
   ".נחשוניםחבורת "



 

אחי עבר לבנימינה ואחותי שהיתה נשואה עברה לחדרה . הם שוכנו בבית עולים. לאחר כשישה חודשים עלו אחי ואחותי ארצה
.  עבדתי בהכנת צעצועים מעץ ואחר כך באינסטלציה15בגיל  .היא הציעה שנגור כולנו יחד ואחי ואני הסכמנו, ר כך לחיפהאחו

שנה ,  עלו הוריי ארצה לעכו1952בשנת  .בעכו ועבדתי בעבודות מזדמנות בחשמל ובנייןכעבור שנתיים עברנו להתגורר 
  .ששת הימים ויום הכיפורים ,נלחמתי במלחמות סיני. ל ושירתי בחיל השריון בתפקיד חבלן"מאוחר יותר התגייסתי לצה

על שם , קראנו לה רחל, י הבכורהנולדה בתך ארבע שנים אחר כ. כחודש בלבד לאחר היכרותנו,  נישאתי לטובה1970בשנת 
  .קראנו לה לאה על שם אמי, שנה נולדה בתי השנייהלאחר .אמה של טובה

  .עבדתי במפעל טקסטיל במחלקת האריגה
  .נהנה מילדיי ומנכדיי ,בגימלאותכיום אני 

  
  
  
  

  אורן כהן: ראיון
   2011פברואר , ים-בת

  
  עדי מלכא: עריכה

  

 

 


	                                        "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



