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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  קרוננפלד
  :שם פרטי

  יהונתן

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                   קרוננפלד            

  בלועזית
                            
kronnefeld                   

  :נעוריםשם 
 פיבוס

  יהונתן:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                            

   בלועזית
                         

jonatan                       

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך
 1929יוני 

  רדאידף,רומניה  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

   בלועזית
                                

Romania,rdaidef                           

  :ארץ לידה
 רומניה

  יעקב קרוננפלד:של האב שם פרטי
  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 ארנה קרוננפלד

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                 רומניה,רנוביץ'צ:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   בלועזית
                                  

Tchrnovitz romania        

  :ארץ המגורים
 רומניה

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 אין

   :המלחמהמקצוע לפני 
        אין                         

  :  או בתנועה חבר בארגון
  "בני עקיבא"

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                           אוקראינה,אובודובקה                                                                                     

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  אובודובקה                                               

                                                                                                     אובודובקה מחנה השמדה=- טרנזיסטרה,כן     ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                אובודובקה                          :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
1945 



 

מחנה ,קפריסין?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  ילדים

 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  רומניה

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1946 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  "גאולה"

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  

  .עבד ואני הלכתי לגן ולכיתה אחתלפני המלחמה אבא שלי ,וחצי 6עד שהייתי בן ,הילדות הייתה ילדות רגילה
  .גרתי באזור ששלטו בו האוקראינים והגרמנים

  

  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/חההשתתפות בברי, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

רנביץ 'צ ,הלכתי בשלג בקור קילומטרים רבים מרומניה ,בעיר טרנסיסטרה)מחנה ריכוז ומוות( וחצי נשלחתי לאובודובקה 6בגיל 

  .ראיתי אנשים קפואים מתים בצדדים .אובודובקהעד אוקראינה 

  

את גופתו השאירו לידי ,נשלח אל המוות על כן אבי,כל החולים שחלו בטיפוס הוצאו להורג.שם הוציאו את אבי מול עיניי להורג

לא ,"השכלה ים תיכונית"למדתי   .הוציאו את אבי מחבילת הקש,רק לאחר שצעקתי ובכיתי.במשך תשעה ימים בחבילת קש

  .אשפה ומטבח במחנה, קיוןיגדלתי ארבע וחצי שנים במחנה ריכוז ועשיתי עבודות בנ. הספקתי ללמוד

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  

הבריטים תפסו אותנו ".גאולה"באוניית ,אחרי המלחמה עליתי ארצה עם עליית הנוער .על ידי צבא רוסיה,1945- הגטו שוחרר ב

שלחו אלינו מדריכים במשך הזמן בקפריסין .יתומים לילדים 5שם הכניסו אותנו למחנה מספר ,בחיפה והגלו אותנו לקפריסין

  .מהארץ שסידרו אותנו בכיתות ולימדו אותנו עברית

  

עד שמצאה אותו פועלת הניקיון שהודיעה ,ולקחתי לחם מחדר האוכל והחבאתי מתחת למזרון,חנה זה היה עדין רעבגם במ

ומאז הפסקתי לקחת לחם  אל תפחד יש פה כמה לחם שתרצה,חמהאני מבין שנשארת רעב מהמל"והמדריך אמר לי ,למדריך

הגיעה גולדה  אולי שמעתם עליה,היום תגיע לכאן אורחת חשובה",יום אחד אספו את כל הילדים ואמרו לנו. מחדר האוכל

העיתונאים צילמו את .היו שם עיתונאים רבים שדיברו אנגלית עברית ויידיש.והיא דיברה איתנו יידיש)גולדה מאיר ( במאירשו

בדרך זו " את המעטים שבקושי שרדו את המחנות.בשואהשוב מחזיקים אותם סביב גדר תיל כמו "המחנה ואמרו למצלמות 

שם קיבלנו סוכריות ,בעקבות כך נשלחנו  לאוניות.הדברים הגיעו לידיעתה של מלכת אנגליה שציוותה לשחרר את הילדים

  .ונסענו לנמל חיפה

  

אני הייתי ,עות נוער שבועיים ולאחר מכן חילקו אותנו לפי תנושם החזיקו אותנו ,בארץ היו במחנה הצבא האנגלי בעתלית

לפרות לעופות ולמשק על מנת ,עשו לנו סיור.שם הדריכו אותנו לעבודה,ונשלחתי לקיבוץ ניר עם בנגב" בני עקיבא"מתנועת 

לא דיברתי עברית טובה אך כשהמדריך שאל  .לחדר האוכל הייתי הולך עם מספר .שנכיר את המקום ושנלמד את העבודה 

ך ואתה תחיה שנים "זה שם מהתנ,זה השם החדש שלך,נקרא לך יהונתן"ואז הוא אמר לי ,שאמרתי פייבי" ?מה שמי"אותי 

  ".רבות

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  

קיבלתי נשק והתחלתי לעשות .עם חבילות של קש מרובע,עובד במספוא בשנה הראשונה בקיבוץ הייתי חצי יום לומד וחצי יום

בעיקר בלילה והיה לי קשה מאד לישון כי בלילות ,אז שמרתי הרבה" עכשיו תצטרך לעזור בשמירה"אמרו לי .תורנויות שמירה

וכך עברה עוד .ותי מהשמירהעד שבסוף הוציאו א.הילדים בגן ליד עשו רעש רב ולא נתנו לי לישון,שמרתי ובימים כשרציתי לישון

הורד  1948-ב )חומה ומגדל.(ועזרתי בהקמת קיבוצים באופן פרטיזני בארץ כדי שהאנגלים לא יראו,בה למדתי עברית,שנה

  .ל"ביקשתי לצאת מהקיבוץ ולהתגייס לצה,הדגל האנגלי וקמה המדינה שלנו

  

לאחר מכן .ליד ביתו של בן גוריון,משק הפועלותנפגשנו בתל אביב ב,שנים 7שלא ראיתי ,לפני הטירונות פגשתי את אחי

שהיה ,ל"שם שירתי עם אריק שרון ז.ועברתי לחטיבת קרדליה,למדתי איך מפרקים ומרכיבים רובה,נשלחתי ליחידה קרבית

יצאנו בלילה ,לכבוש את משטרת לטרון,יצאה לפעולה 3במהלך השירות חטיבה זו שנקראת גם חטיבה .מפקד המחלקה שלי

אני ,נפצע קשה,אריק שרון,מפקד המחלקה שלי.לא ידענו שהירדנים חיכו לנו וירו עלינו צרורות,שבת ונפלנו בפח ערב כניסת

   .כך אני זוכר אותו,הייתי החובש וחילצתי אותו מאזור האש

  

צץ בקוצים ובח,מכל מחלקה ואני ביניהם והלכתי לקורס של שלושה וחצי חודשים 11ם בחרו כי"בהמשך המליצו עליי לקורס מ

עשיתי את הקורס וחזרתי לגדוד בתור סמל ,ואז אמרו לי לצאת למגדל העמק לבסיס סמלים קרביים.וסיימתי בהצטיינות

תמיד הייתי צריך להיות ראשון .וחזרתי לגדוד כסגן מפקד המחלקה ,אחריו עשיתי עוד קורס גם אותו סיימתי בהצטיינות.קרבי

אז עשיתי גם קורס  ר של הגדוד"אתה צריך להיות רס,נתן אתה איש משמעתיהו"כעבור חצי שנה אמרו לי .באימון החיילים

  .ים והייתי בקבע חמש שניםר"רס

  

הכרתי גברת שמצאה חן  .למדתי את המלאכה ועבדתי כמו שצריך והצלחתי,המקצוע שלי לאחר השחרור היה חשמלאי

היה ,והודיעו שנפל בידי צבא סורי,מוצנח ונפל בשבי במלחמת לבנון הראשונה בני גויס לנחל .גידלנו את הילדיםהתחתנו ו,בעיניי

  .נכדים ושבעה נינים,וכיום יש לנו ארבעה ילדים .בשבי שנתיים ולאחר מכן שוחרר בעסקת חילופי שבויים

  

  2014אפריל , עכו,  מיטל מונסנגו: ראיון



 

 


