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 Avraham בלועזית
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    זכר
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9/2/1938 
  יאסי:  עיר לידה

                                                             

     Iasi  בלועזית

                                           

  רומניה :ארץ לידה

 
  לופו :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מרים :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                   יאסי:  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

             

 Iasi בלועזית
                                         

  רומניה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             
   

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

  

    רומניה, יאסי:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                  רומניה, יאסי :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1945:  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

  

  :עליה שנת

  

1951 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  קוסטנצה



 

  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
  

ניצלה משפחתי מפוגרום קשה  1941בשנת . באותה התקופה התחילו הרדיפות והפוגרומים. בזמן המלחמה 1939נולדתי ב

אני . המעשה היה בידי רומנים שבאותה תקופה שיתפו פעולה עם הנאצים. איש 2500ובו נרצחו , יאסי, שהיה בעיר מגורינו

  .הייתי אז בן שלוש

. לא היה מי שיפרנס אותנו, חיינו מהיד לפה. ה ועל כן נותרנו שלושת האחים עם אמי לבדמאוחר יותר אבי גויס למחנה עבוד

אכן הלכנו לבית ספר אך , כשהגיע זמננו ללכת לבית הספר. מדי פעם אמי מצאה עבודה זמנית כדי שנוכל לקבל משהו לאכול

   .לא היה מה ללבוש ואף לא היה מספיק אוכל: בתנאים קשים מאוד

  

  על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   י/אנא ספר

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

אני ואחיי . ושלחו אותם לטרנסילבניה למוסד של אגודה מטעם מדינת ישראל" ילדים עזובים"אספו הרבה  1947בשנת 

שלחו לארץ ישראל אבל אותנו  16-17את הילדים הגדולים שהו בני . עד שהוא נסגר שנתיים לאחר מכן, הצטרפנו לאותו מוסד

  . המצב לא היה אז טוב יותר. סי וחזרנו לאמיהצלחנו להגיע ברכבת בכוחות עצמנו לעיר יא. הזניחו

שנותרה כך עקב , בכל פעם שהייתה הפצצה היינו נאלצים לעבור לשכונה עזובה אחרת. אני זוכר את ההפצצות בשכונות העיר

. תנולקחנו אי -ואילו מה שנותר והיינו יכולים לסחוב, כמעט כל מה שהיה לנו נהרס בהפצצות. הפליטים הרבים שעזבו את העיר

  .בעקבות כל זאת ביקשנו לעלות לארץ ישראל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  
אני הגעתי לקיבוץ המעפיל ואילו אחיי לקיבוץ מעלה . לא הייתה לנו פרנסה ולכן הלכנו לקיבוץ, נו עם אמיהגענו לארץ שלושת

התחלתי . אמי התחתנה בשנית ושלוש שנים לאחר מכן עברנו להתגורר איתה ועם בעלה השני במושב בני אליעזר. החמישה

להנדסה  1956ל בינואר "התגייסתי לצה .מוד את המקצועואף אימצו אותי לעבודה במוסך כדי שאוכל לל, לעבוד על טרקטור

מלחמת , ששת הימים, לחמתי במלחמת סיני. לאחר מכן העבירו אותי לצנחנים ושם ביצעתי קורס צניחה וקורס חבלה. קרבית

  .ההתשה ומלחמת לבנון

ונותרתי עם שלושת ילדיי  37בהיותה בת  1979אשתי נפטרה בשנת . ל התחתנתי ונולדו לי שלושה ילדים"לאחר השחרור מצה

בת , אחרי כמה שנים פגשתי את טוני. שנים בחברה לחלקי חילוף לטרקטורים 42במשך השנים עבדתי  .שכיום כבר עצמאיים

  .וכעת אנו מתגוררים יחד בראשון לציון, זוגתי כיום

  

  חגי בנימין :ראיון

  2010יוני , ראשון לציון

  


