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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  גולדשטיין

   :שם פרטי

  חנוך

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                          גולדשטיין 

                                              בלועזית
Goldstein  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

HEINC  

   בלועזית
                                          
:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

17.2.1934 
  :  עיר לידה

                                                           בוקרשט   

       בלועזית
Bucharest                                           

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

                

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  פשקן             

   בלועזית
Fskn 

  :המגוריםארץ 

 רומניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )העיר או האזור ושם הארץשם (

                                                                                  פשקן     
       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

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1964 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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                                                                                                                                         

  .אבי היה פחח ואימי עקרת בית. בכפר בשם פשקן שברומניה 1934שמי חנוך גולדשטיין נולדתי בשנת 

  

  חייך עד העלייה לארץ וחייך בארץ ישראל, בתומה, 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

  

בתקופת המלחמה נלקח אבי למחנה עבודה ואימי ואני נדדנו בין בוקרשט ולבין פשקן וכן לכפר בשם פליציטל וכפר בשם 

חלק מהזמן נעזרנו בדודה שמצבה הכלכלי היה טוב . התקופה הזאת סבלנו מחרפת רעב והיינו במנוסה תמידיתבכל . לסבס

אחת לשבוע היה דואג לנו . פנתה אימי אל רב העירייה ובקשה את עזרתו, תזונה- בהיותנו במצב של תת, מאוחר יותר, יותר
כשהגרמנים הפגיזו את העיר בוקרשט וכולם היו , דודינואני זוכר כי באחד מנ. למזון במידה שהספיקה לחיות ולא למות

על ידם נמצאן מספר קופסאות שהכילו , נתקלנו אימי ואני בגוי שנהרג מההפגזות ובפרה שלו שגם היא נהרגה לידו, במנוסה

פר לפר ומוכרים היינו נודדים מכ. ראינו בכך אות משמיים ואוצר שבא להציל אותנו ממוות ברעב ואכן כך היה. סבונים וכובעים

כך שרדנו את המלחמה עד שאבי חזר ממחנה העבודה והצטרף . את הכובעים והסבונים ובתמורה קנינו אוכל ומצרכי מזון

לצערנו אימי לא . שנים ילדה את אחי 9אימי הרתה וילדה תינוקת שלא שרדה ומאוחר יותר לאחר , לאחר שובו של אבי. אלינו

אבי שלא היה מסוגל לטפל בשני ילדים קטנים . 40לאחר לידתו היא חלתה ונפטרה בגיל  מבן שנולד לה כי תהספיקה ליהנו

אני . היא קיבלה את אחי שהיה תינוק כבנה לכל דבר אך אליי התייחסה אחרת. ללא עזרה נשא מיד לאישה את בת דודתו

רוב הזמן . בות וגופי שרף פשפשיםהסתובבתי לבוש בלויי סח, הייתי בוגר יותר ובי ראתה בן חורג והתייחסה אליי בהתאם

לקחתי מקל ותקעתי בראשו מסמר ועם המסמר הזה דגתי דגים בנהר , אך בהיותי נער בעל יוזמה, הייתי רעב וסבלתי מהקור
בהיותי נער בן ארבע עשרה עברתי לבית ילדים ממנו היינו אמורים לעלות . ככה התקיימתי, והורדתי תפוחים מעצי השכנים

ך זמן קצר אחרי שהגעתי לשם נסגר בית הילדים בהוראת הקומוניסטים שבינתיים התחילו לשלוט במחזור שלנו לארץ ישראל א

לפני שעברתי לבית הילדים התקבלתי לעבודה במחסן תבואה גדול ותפקידי היה . ונאלצתי לחזור שוב לבית אבי בפשקן
הילדים מוניתי כמחסנאי באותו מחסן לתבואה בו כשחזרתי מבית . להעביר את התבואה ממקום למקום כדי לאוורר אותה

  .גם בשובי מהצבא הרומני המשכתי לעבוד בעבודות מזדמנות כעשר שנים .עבדתי עד גיוסי לצבא הרומני
כעבור חודש וחצי , כשהגעתי עברתי לגור בקיבוץ אלונים לתקופה קצרה. עליתי לבד ארצה, בהיותי בן שלושים 1964בשנת 

קרוב משפחה הזה לא היה הגון . משפחה ששכנע אותי לעזוב את הקיבוץ ולעבוד איתו בעבודות אלומיניוםהגיע לקיבוץ קרוב 
עם אדם זה עשיתי את כל . ניצל את תמימותי ולא שילם לי כפי שנדרש ולכן עזבתי אותו ועברתי לעבוד עם אדם אחר, כלפיי

  . 1967-1971עבודות האלומיניום בשיכון אזורים ואיתו עבדתי בין השנים 

שנה לאחר מכן רכשתי את האוטו הראשון שלי והכרתי את , רכשתי לי חנות קטנה והתחלתי לעבוד כעצמאי 1971 - בשנת

  .האחד נשוי והשני רווק: אחרי שלושה חודשי הכרות נישאנו ויש לנו שני בנים. אשתי בבית ידידים משותפים
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