
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  אהרון  יהודאי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Idelovic  אידלוביץ'  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Aharon  12.12.1940 נ / ז     רוןאה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Săveni   רומניה   מולדובה-סבני 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  חנה סטולרו  אברהם
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/יהאם ה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Săveni  רומניה  סבני 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  מוגילב
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 23/8/1944 מוגילב

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  מולדובה 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  איטליה 1964  
  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים,  סביבה,משפחה: ציוני דרך(

   .הרוב המכריע של תושבי העיירה היו יהודים באותה העת. אבי היה סוחר ואימי עקרת בית. סבנינולדתי ברומניה בעיר 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, וגירושמעצר : 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 

משם . בחלק הרוסינמצאת במחוז טרנסניסטריה ש לעיר מוגילב - המחוז של עירי –  גורשו היהודים ממולדובה1942בשנת 
בכל . במוגילב שוכנו בביתנים. אושוויץ איכשהו הצליח לסדר שמשפחתנו לא תשלח ל,היה סוחרש ,אבי. שוויץונשלחו אנשים לא

. לפעמים אכלנו קליפות של תפוחי אדמה, לא היה שם אוכל. יםשנ א10 אכלס רק לועדונ כשלמעשה הביתנים איש 80-ביתן כ
ישלחו יאימי סיפרה לי שהייתי בוכה לפעמים והאנשים בביתן צעקו עליה שבגללי כולם והייתי פעוט בן שנתיים כשהגענו לשם 

   .ולכן היא כיסתה את פי וקיוותה שלא איחנק, שוויץולא
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ ך י על קורותי/נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

) אני אומר שחררו בגרשיים כי גם איתם לא היה כל כך טוב(את רומניה מידי גרמניה הנאצית " שחררו"כשהרוסים  1944בשנת 
לא היה לנו דבר לחפש , כל רכושנו נבזז. י רומנים מקומיים"בית היה תפוס עה, כאשר חזרנו הביתה. החזירו אותנו למולדובה

בבית . "חדר"ב למדתי לבית הכנסת בחגים ושבתות וגם עם אביהייתי הולך .  עיר הבירה,עברנו לבוקרשט. בעיר הזו יותר
  .יו ועבדתי במקצוערד- למדתי הנדסאי אלקטרוניקהבגרותיב .אח ואחותנולדו לי  .דיברנו בעיקר יידיש ורומנית

   .ללא יוצא מן הכלל עלו ארצה כל המשפחה שלנו מרומניהבמשך השנים שלאחר המלחמה 
כמה עובדים בחנות הסתבר ש. כל הרכוש היה רכוש העם, באותה העת המשטר היה קומוניסטי. אבי עבד כאחראי בחנות בדים

שות ביקורת בחנות וכאשר עשו ספירת מלאי נתגלה מחסור יום אחד באו לע.  שהיה אחראי לא ידע מכך, ואביגנבו ממנה בדים
, שהרי זהו רכוש העם, היות ושום דבר לא היה פרטי חוסר הדיווח של אבי על המחסור התפרש כעבירה חמורה מאוד. בבדים

כדי לפרנס קופאית בבית קולנוע בבוקרשט כ יצאה לעבוד , בפעם היחידה בחייה,בתקופה זו אמי.  לשלוש וחצי שניםוהוא נכלא
אבי לאחר ש . מספקת לכולנו ולכן היא יצאה לעבודהגם אני כבר עבדתי באותה העת אך ההכנסה לא היית. את המשפחה

 ברומניה אבי היה חבר בתנועה ציונית.  לא היה לנו מה לחפש יותר ברומניה.השתחרר היה בלתי אפשרי עבורו למצוא עבודה
  .ישראללעלינו לאיטליה ומשם טסנו  1964-ב. ו לעלות לישראלנולכן בחר

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
ל "לאחר מכן עבד כאזרח עובד צה, אבי עבד קצת בנמל. נווה דודשכונת ב, כשהגענו קיבלנו מהסוכנות היהודית דירה בחיפה

למדנו עברית  הילדים אנחנו. אבי ידע עברית עוד מבית הכנסת ברומניה. המשך חבר סידר לו לעבוד בדוכן של מפעל הפיסוב
  . אני חושב שהיינו שם חצי שנה.  ובערבים למדנו עבריתותריבבקרים קטפנו פ. באולפן בקיבוץ גבעת חיים איחוד

 בת ,יש לי שני ילדים.  משפחתה עלתה ארצה1951 ובשנת ברכה נולדה ברומניה.  התחתנתי עם ברכה אשתי1965בשנת 
  . בנות מהבת2- בנות מהבן ו2,  נכדות 4יש לי כבר . שניהם היו עתודאים. קצינה בקבע בחיל הים ובן רופא בקבע

  
  
  

  אלומה פניאס: ראיון
  2009נובמבר . חיפה

  
  קרן אלמוג: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



