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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  בר

   :שם פרטי

  אהרון

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                          בוטושינאט  

                                              בלועזית
  

Botoshneho 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  אהרון

   בלועזית
Ahron                                          

:                     מין

    ז
   :לידהשנת 

18/08/1927 
  :  עיר לידה

                                                      סוליצה

       בלועזית
Suliza  

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  אברהם

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 שרה סטרולוביץ
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  סוליצה

   בלועזית
Suliza 

  :ארץ המגורים

 רומניה
    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                   רומניה,  בוטושן   
       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

 
 בוטושן

  :  תאריך השחרור

 
1945 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

 
 2/1949עד  12/1947

  

  :עליה שנת

 
1949 

  שמהציין את , במידה ועלית באנייה

 
  פאניורק



 

  המלחמה ובזמן י על קורותיך לפני /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

לבני משפחתי הייתה . בסוליצה הספקתי ללמוד שבע שנים . ברומניה, אני ובני משפחתי גרנו בעיירה קטנה בשם סוליצה

שם , רשו אותנו למחוז בוטושןיגש, נכבשה  על ידי הנאצים היא כבר 1941 - גילויי האלימות בסוליצה החלו וב. מאפייה בעיירה

כמובן שהיה . השייך למשפחה יהודית ,להשכרה קטןובבבוטושן מצאנו חדר , נאלצנו לעזוב הכל .האנטישמיות גברה עוד יותר

. ם ומשהאפרי יי פנינה ודורה ושני אחיייותשתי אח, אברהם -אבי ,שרה - אימי: וכך גרנו, רותים היו באותו חדרישצפוף מאוד וה

נאלצנו לעבוד במאפייה , יםכאח בכור ואחי אפר, אני. ברומניההגרמנים גייסו את אבי והוא עבד בבית חרושת ללחם בבוקרשט 

    . על מנת לפרנס את בני משפחתנו

ובלילות עבדנו כדי  הלך היום עבור הצבא הרומניעבדנו בכפייה במ אני ואחי. בזמן המלחמה עדיין חיינו באותו חדר בבוטושן

 . כל תקופת המלחמה חיינו בפחד ושמענו הפצצות בלילות. זומרמר שמו ואת לחמינו במאפיה של אדון יהודי להרוויח 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

גילינו כי משפחה רומניה התגוררה במאפייה שלנו . על מנת לבדוק מה התרחש שם נו לסוליצהחזר אימי ואני בתום המלחמה

לאחר . הוחזר לנו המשפחה התפנתה ורכושנו. וגורשנו ממנו המשפחה והסברתי לו כי זהו ביתנו פניתי לראש. בזמן המלחמה

   .ביותר האיחוד היה משמחש כך, גם אבי שוחרר וחזר לביתנו. יותיישן על מנת להביא את אחיי ואחולבוטמכן חזרתי 

ולאחר מספר , פוסאני וכל משפחתי חלינו במחלת הטיאך לצערי  והמשכנו לאפות לחם במאפייה שלנוניסינו לחזור לשגרה 

של  החלטנו לצאת להכשרה מטעם תנועת בני עקיבא ואחיישה אחרת ואני יתן עם אאבי התח. חודשים אימי נפטרה מהמחלה

  .הפועל מזרחי בבוקרשט ובבליציה למשך מספר חודשים

אלף שתי האניות העלו יחד חמישה עשר . ן קרסנטאיחד עם אניית פ, יורקן פא ת המעפיליםעלינו לארץ באניי ואניאחותי , חיא

ושם שהינו  ת לצאתוקפו בגדרות טייל ללא יכולמחנות אלו ה, בקפריסיןבתחילה הגענו למחנות . יהודים מכל התנועות ברומניה

  .נתנו להיכנס לארץ, שהשתייכו לעליית הנוער, לאחיי הקטנים. יותר משנה

  .1949 ב עד לשחרורו תוך התכתבות עם אחיי, נשארתי במחנההבריטים לא רצו שאעלה ארצה ואתגייס ולכן 

  

, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, בעת עלייתך ארצהתחושותיך ( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

עקוב ואילו אחותי התגורר אז במושב שדה י, שהספיק להלחם בארץ, םיאחי אפר .הגעתי תחילה למעברה ליד חדרה, בארץ

לבסוף  .או לאחותילאחי , כאשר הגעתי לתחנת האוטובוס התלבטתי לאן לנסוע. ליד תל אביב שהתה בבית ספר מקווה ישראל

  . לכיוון אחי בשדה יעקוב - היעד היה חיפה, החלטתי לעלות על האוטובוס הראשון שהגיע



 

 שם חיכינו מספר חודשים, לראשון לציון עברנו. צעירים שרצו להקים מושב שיתופי בארץ תאחי החלטנו להצטרף לחבוראני ו

  . לשם הגיעה גם פנינה אחותי, "נתיב המולדת"שנקרא אז  ולאחר מכן קיבלנו את אדמת מושב עין הגדי

הועברו לעליית אבי ואשתו שוכנו במעברה בבאר שבע ואילו אחי ואחותי . אבי עלה ארצה עם אשתו ועם משה ודורה 1951 - ב

הכרתי  .וכל אחד הלך לדרכו, החלטנו לפרק את המושב השיתופילאחר כשנתיים  .הסמוך לחדרה בקיבוץ גבעת חיים הנוער

התחתנו , יפה -בבאר שבע גם הכרתי את אשתי .ויחד הקמנו מאפייה בבית ערבי בבאר שבע, שותף בשם משה בריידברג

  .בבאר שבע" בית יונה" ת נו עברנו לבית אבוגידלנו אותם בנחת ובזקנת .שרה וישראל: ונולדו לנו שני ילדים

 .שתי נפטרה ואני מתגורר שם עד היוםא 1994בשנת 

  

 

  , ססינקר רינת: ראיון

  .באר שבע, 2011מאי 

  


