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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  אברהם
   :שם פרטי

  גדעון

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
              אברהם                              

                                              בלועזית
  
 

  :איתו נולדתישם פרטי 
                גדלי                                      

   בלועזית
           Gedale                              

:                     מין
 ז   

   :לידהשנת 
21/7/1929 

  :  עיר לידה
                    ססקוט                                          

       בלועזית
                                           

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  אברהם) יענקו(יעקב 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 רשל שטיירמן

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  יאסי            

   בלועזית
                                         

  :ארץ המגורים
 רומניה

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 ס עד כיתה ד"בי

   :המלחמהמקצוע לפני 
   תלמיד

                               

  :או בתנועה חבר בארגון
   השומר הצעיר

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
              מחנה עקורים בקפריסין, יאסי

                                                                                       
       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
 1945רומניה 

  :  תאריך השחרור
 

  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
28/12/1947-1/10/1948  

  63, 55מחנות 

  :עליה שנת
  

10/10/19
48 

  ציין את שמה, ועלית באנייהבמידה 
ים הגיעה - ספינת פל, פאניורק

  לקפריסין



 

  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                                                                                                                                         

  
. העיר שלי, והרצה על הפוגרום ביאסי )מרכז יום(ה אשכולועד לפני שנתיים שבא מרצה לנו, אני נמנעתי מלדבר על השואה

אז , גם אני הייתי שם ומעולם לא דיברנו על זה, יש עשרה שהיו שם ואני לא ידעתי, הקיבוץ שלי, מגןוהוא סיפור שבקיבוץ 
  .הבנתי שאני ניצול שואה ופניתי לקבל תמיכה מהמדינה

  
  .אין לי אחים או אחיות, הייתי בן יחיד להורי, בכפר קטן ולאחר מכן עברנו לעיר הגדולה יאסי, אני נולדתי ברומניה

אמא עבדה בבית חרושת לטקסטיל ואבא עבד בבית חרושת אחר , ר שגרו בו רק עוד שתי משפחות יהודיותזוגרנו בא
  . למדתי ולמדתי טוב עד שבכיתה ד התחילה המלחמה ואמרו לי שאני לא יכול להמשיך ללמוד, סטיל ואני הייתי חופשיקלט
  

  

  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
  

  

הוא משחק . בראש השנה ופסח, זה אדם שהולך לבית כנסת פעמיים בשנה, ידעתי שיהודי 10עד גיל , ההורים שלי היו חילונים

אני גיליתי שאני יהודי כשאני רציתי לעלות על הרכבת  .  כשהצטרפתי לשומר הצעיר 15יותר מזה למדתי רק בגיל . עם אגוזים

אז , ואני לא ידעתי שאני יהודי, "יהודי מסריח רד למטה"ול נתן לי זפטה ואמר לי הרכבת הקלה ואז איזה בחור גד, החשמלית

  .הלכתי הביתה וההורים שלי סיפרו לי

  

בית ספר מקצועי , הוקם בית ספר ליהודים שנתייםאחרי , כשהגעתי לכיתה ד התחילה המלחמה ולא אפשרו לי להמשיך ללמוד

אבא נלקח לחצי שנה עבודה במחנה עבודה ואז הוא ברח משם וחזר אלינו , ההורים שלי עבדו.שם למדתי נפחות ומסגרייה

  .לעבוד שוב במפעל ולהיות איתנו

  

  .כ מת"חשבנו שהוא מת ידענו שמי שעולה על הרכבות בדר, לא ידענו איפה הוא,  אולאימלי  ,כשלקחו את אבא היה קשה

  .בזמן המלחמה הצטרפתי לתנועת השומר הצעיר

  

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

  

1947  

עבדנו בחקלאות ובבניית , חודשים 10היינו בהכשרה . עובדי אדמה, אמרו לנו שמחפשים פעילים, הייתי בהכשרה ברומניה 

שאומר שבכל העולם הפרולטריון חיים בתחתית , וד עם התורה של בורוכובאני הזדהיתי מא, מסילות הרכבת וגם למדנו

  .עולם שבו פועלים וחקלאים טובים המובילים בחברההפירמידה ואנחנו הולכים לבנות 

  

 - ן יורק ופא -ן מאיתנו ללוות את שתי האוניות פא השומר הצעיר ביקשו, שם התנועה, מההכשרה שלחו אותנו לטרנסילבניה

לשפת , בשביל זה כל היהודים היו צריכים להיפגש בנקודה מסוימת לעבור ביחד את הדנובה לבולגריה, לוורשטן לארץ ישרא

  .והיה צריך לדאוג לכולם 14,000היינו הרבה איזה  .סהים השחור למקום שנקרא בורג

  

היינו בורחים משם  63ו 55אותנו שמו במחנות , לארץ אבל נתפסנו בדרך ונלקחנו למחנות בקפריסין סיצאנו מבורג 29/12/47ב

  . זה לא עבד, פעם אחת ניסיתי להתחפש לבחורה בהריון. בדרכים שונות ומנסים למצוא דרכים להגיע לארץ



 

בקפריסין היו מחנות קיץ  .סירות מנועתפסו אותנו מהר עם , בפעם השנייה שברחנו הגענו לחוף וניסינו לשחות לעבר אונייה

גדר , מטר גובה ועם גדר תיל 3מחנות ההסגר היו מוקפות בגדר , שהיו קרובים לים ומחנות חורף שהיו יותר רחוקים ממנו

מטר היה בה מגדל שמירה עם חייל חמוש וכדי לברוח היה צריך  25מטר גדר דו שכבית שבכל  70ואחרי , נוספת באותו הגובה

  .את כולןלעבור 

  

, ר התחילו זרקורים ויריותיש, וכשהחלטנו לברוח אחד החברים נתפס התיל וזעזע את הגדר, לא עברנו הכשרה לדבר כזה

אני תפסתי פיקוד הייתי , הצלחנו לעבור את כל הגדרות אל הכביש, אמרתי להם שכל פעם שהם רואים אור לשכב על הרצפה

אמרתי להם  . מ עד שהגענו לכנסייה שם מצאנו מים לשתות"הלכנו כמה ק. זר ליזה ע, גבר, שובב וצעיר אבל נראיתי גדול

ניווטתי . למצוא דרך להגיע לארץ, )זורעיר נמל גדולה בא(י אלך לפמגוסטהשחברים שהיו איתי לחכות שם על העצים ואנ

  . באמצעות שיטות שלמדתי בצופים

  

בדרך . עזרה להעמיס את העגלה בסחורה והוא לקח אותי איתוהצעתי לו , בדרך תפסתי טרמפ עם אדם עם עגלה לפמגוסטה

זיהיתי את השומר האנגלי שתפס אותי כשניסיתי לברוח לבוש לבחורה אבל , עצר אותנו ביקורת של האנגלים ואני פחדתי

חיפשתי , ץבפמגוסטה היה צלם ידוע שהוא עוזר ליהודים להגיע לאר .העגלון שיקר ואמר שאני הבן שלו והוא נתן לנו לעבור

הרב שהיה . רצתי אליהם והסברתי להם בעברית מי אני. וינט'הגיפ של 'את הג, אותו ובזמן החיפושים ראיתי לא פחות ולא יותר

ים קבעו איתי מקום - ים של הפלשליח.  שם לקח אותי איתו לבית מלון שם נתנו לי לאכול ולשתות ותרמיל עם מצרכים נוספים

יום עד  11חיכינו בבקתה . ספו אותנו ואני חזרתי אל הכנסייה לקרוא לחברים שלי שיצטרפו אליבקתה בחוף שמשם יא, יםמסו

  .ים שלקחה אותנו עד לעתלית בארץ ישראל - שהגיע ספינה של הפל

  

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

  ):לדורות הבאים
  

10/10/1948  

 3עשו לנו הכשרה קצרה של , זה עדיין לא היה בדיוק צבא" צבא"ל, בית לידתל השומר ומשם ללקחו אותנו ל, הגענו לארץ 

לעזור להם לבנות , ולעשות הכשרה ביד מרדכי, יתה בקיבוץ גתיהתנועה הודיעה לנו שעלינו להצטרף לקבוצה שה . חודשים

  .ל היה שרוף שם ואז לצאת להתיישבות משלנווקיבוץ כי הכמחדש את ה

  

כשהגעתי לארץ שלחתי להורים שלי סרטיפיקטים כדי שהם יוכלו להיכנס לארץ והם הגיעו לפה בשלום למעברה בבית ליד 

  .ולאחר מכן לנוף ים

  

  .אנחנו משוגעים לעבור לפה לנגב כי זה היה נראה כאילו, אנשים מהגרעין 20אז עזבו אותנו , הגענו לקיבוץ מגן 16/8/1949

אשתי נכנסה להריון והקיבוץ החליט שאנחנו , אבל באותה תקופה הייתי מסונוור מהתנועה, היה מקרה שכיום אני מצטער עליו

במבט לאחור לא מובן איך יכולנו לעשות את . אז היינו צריכים לוותר עליו, צריכים לצאת להתיישבות ואי אפשר להביא ילדים

  .זה

  

מהרבה מהעבודה שאני גאה  .ואני עבדתי בסלילת כבישים על הטרקטור, אני הכשרתי המון אנשים בעבודה בחקלאות בקיבוץ

  .בספורט ובהתאגדות של עובדים, בתרבות, דרך עבודתי בתנועה קידמתי שם לא מעט עניינים בחינוך, בה עשיתי באופקים

לטתי שהילדים שלי ידעו לשמור על עצמם ועלינו כיום יש לי שני רבי הח, מאותה מכה ברכבת, כשאני למדתי שאני יהודי 

  .כיום יש לי שמונה קצינים מהילדים והנכדים.. שלושה סרנים והיתר סגנים, סרנים

  

כולם משכילים ואני בקשר , כולם עובדים, כולם עשו צבא, שמונה נכדים ושלושה נינים, יש לי שלושה ילדים, אני נישאתי בשנית

   .כולם טוב עם

  

  2014מאי , קיבוץ מגן: ראיון
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