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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה
  פינקלשטיין

  :שם פרטי
  מינה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  ספיר

 בלועזית
  

sefir 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  מינה

  בלועזית
mina 

:                     מין
  נ

  :לידהשנת
  
 

  :  עיר לידה
  יאשי

  רומניה :ארץ לידה iasiבלועזית

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  משה ספיר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
  יאסי

  בלועזית
iasi 

  רומניה :ארץ המגורים
 

  :לפני המלחמה אקדמיתואר /השכלה
  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  שנות לימוד 7

  :המלחמהמקצוע לפני 
  תלמידה)מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  לא זוכרת את שמה -תנועה ציונית

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

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

 בלועזית  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  



 

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  
 

  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

  
העיר הייתה  . הרבה סופרים יהודים הגיעו מפולין לעיר. עיר גדולה מאוד בה הייתה קהילה יהודית רחבה, אני גרתי בעיר יאשי

לסבא שלי הייתה ארוות סוסים  ,גרו גם סבא וסבתא שליבאותה עיירה  .היה בה גם ארמון גדול, נוף פסטורלי וירוק, מאוד יפה

, היינו אנשים פשוטים. אבא שלי ירש ממנו את המקצוע וזה מה שהוא עשה לפרנסתו. והוא היה מכין את הפרסות של הסוסים

כולם הכירו , אבא שלי היה מאוד מפורסם בעיר. אמא ואבא, אחי שהיה קטן ממני בשנתיים, הבית שלנו היה קטן וגרנו בו אני

  .מקצוע שלואותו בגלל ה

  

אמא שלי לא ידעה רומנית . היינו חוגגים חגים ועושים ארוחות שישי אבל השתדלנו לא להבליט יותר מדי את היותינו יהודים

. השפה היחידה שהיא דיברה הייתה יידיש. אנחנו לימדנו אותה איך כותבים וקוראים את השם שלה, והיא אף פעם לא למדה

אני . ו מוודאים שאף אחד לא נמצא מאחורינו שלא ישמעו שהיא דוברת יידיש במקום גרמניתהיינ אם היינו מסתובבים ברחוב

ובאמת לא היו לי כל כך הרבה חברות באותה , היא תמיד הייתה אומרת שאין דבר כזה חברות, תמיד הייתי הכי קרובה לאמא

זוכרת שהייתה לי מורה שמאוד לא אהבה אני . בתי הספר אז היו מחולקים לבנים ובנות, שנים 7ס "למדתי בביה. תקופה

חדר , !?בים  שזה פהמה אתם חוש: "היא הייתה קצת רעה ועוקצנית כלפינו אם היה רעש בכיתה היא הייתה צועקת, יהודים

  . " ?של יהודים

  

י הולכת אני היית. בדרך כלל היינו יוצאים סתם לטייל ברחוב, מסעדות, באותה תקופה לא היה מקובל כל כך לצאת לבתי קפה

מה עושים שם ואיך יהיה , מספרים מה יש שם, עושים לנו הרצאות היו. י"לתנועת נוער של יהודים שם סיפרו לנו בכל פעם על א

  . לא ידעתי מה זה, אבל אני בכלל לא הבנתי אז מה זה בכלל ארץ ישראל. כשנגיע לשם

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, ות מוותמחנות וצעד, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  

  

באותו יום יצאו למבצע הפינוי . לפנות את כל האוכלוסייה היהודית מהעיר ,אנטונסקו יון, הורה שליט רומניה1941ביוני  28 - ב

ששהו באותה תקופה  גרמניים צבא בסיוע כוחות,אנטישמיים יחד עם פורעים רומנים רומנייםמשטרהו צבא כוחות

האמת היא שלמזלי אנחנו . נרצחו ויהודים רבים, עסקיהם ומוסדותיהם נבזזו, בתיהם, במהלך הפעולה היהודים נשדדו.ביאשי

הגרמנים היו צריכים שאבא שלי יטפל . אנחנו לא סבלנו כל כך רק בגלל המקצוע של אבא שלי. ו את כל הסבל הזהלא חווינ

למרות שהיו להם רכבים מיוחדים איתם הם היו נעים ממקום למקום היה להם צורך גם . בסוסים שלהם וישים להם פרסות

אבא שלי באותה תקופה עבד רק . כירו את אבא שלי טובה, בכל פעם שהם עברו ליד הבית שלנו הם פסחו עליו. בסוסים

  .בשביל הגרמנים

  

הפפצות והיינו יודעים מראש כבר  שמענוכל הזמן . טלאי צהוב בזמן המלחמה ופחדנו לצאת מהביתשמנו אתהאנחנו  אבל גם

זה לא היה כבוד .  חבאים במרתףאמא שלי לא רצתה שנצא יותר מדי מהבית ובזמן האזעקות היינו מת. האזעקה בואמתי ת

  . ידעת שיכול לקרות לך כל דבר בגלל הסימן הזה, גדול ללכת עם הטלאי הצהוב

  

כשהשלטונות הרומנים הבינו שמספר היהודים גדול בהרבה מכפי שחשבו , קהילה מאוד גדולה, היו המון יהודים ביאשי

וניתנה פקודה לשחרר , היהודים גבריםשינו את הוראת הפינוי הכללית של היהודים לפינוי כל ה הם ,ומשימת הפינוי קשה מדי



 

אמא שלי הייתה רוב הזמן בבית יצאנו לרחוב רק . על נשים פחות, אסרו על הגברים גם להיכנס לחנויות.ילדיםואת ה נשיםאת ה

וא זו הייתה הל, אפילו שהכירו את אבא שלי לא בהכרח הכירו אותי. אם היה משהו שמוכרחים לצאת בשבילו כמו קניות למשל

! איך חיכינו שהרוסים יצילו אותנו.. פעם אמריקאים ופעם רוסים, פעם הגרמנים, ידעתי שאנחנו במלחמה. עיר מאוד גדולה

תביאי את , תביאי את השעון : "אני זוכרת פעם שעצרו אותי ברחוב אמרו. בסוף הם באו ועשו לנו יותר צרות מהגרמנים

הגרמנים היו כל הזמן בתנועה ברחובות אם .  אי אפשר היה לעמוד נגדם, כזה להגיד לא אין דבר, את מוכרחה לתת!" החולצה

הם גנבו ובזזו . אבל אנחנו היינו במרתף, פעם אחת הרוסים נכנסו אלינו הביתה. הייתי נתקלת בהם היה קופץ לי הלב מהמקום

  . ורה ברבריתאפילו אוכלים את האוכל שלנו בצ, שרוצים היו עושים בבית מה, כל מה שהיה

  

י "כשמצאו את הרשימות שלהם על א. בתקופת המלחמה תנועת הנוער ירדה למחתרת ואני הפסקתי להגיע למפגשים שלהם

בזמן שהייתי בבית הייתי סורגת הרבה . כל הזמן הכי חשוב היה שלא לבלוט. אמא לא רצתה שאלך לשם. הם עברו סבל נוראי

  .ככה הייתי מעבירה את הזמן

  

בכל . ספר את כל הדברים שהיו כי יש סיפורים ששמעתי אותם אבל לא ראיתי ואני לא חוויתי את כל הדברים האלוקשה לי ל

- איש ביומיים 12,000פעם סיפרו שלקחו . שם היו מספרים הרבה שמועות, בוקר היו הולכים בעיקר הגברים לבית הכנסת

היה נהר באמצע העיר . ם ברחובפעם אחת אספו את כל האנשי .'שיהודים עומדים על הגגות עם פנסים וכו, שלושה האחרונים

רק אם נתת .. התחילו לחלק את האנשים באופן אקראי או שאולי לפי מקצועות אני אפילו לא יודעת, לו את כולם לשםוהובי

  ...מספיק שוחד קנית את החופש שלך

  

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

  

  

כל , לדבר ביידיש,יכולנו ללכת עם הראש למעלה .היינו יותר חופשיים ולא היה פחד, אחרי המלחמה היה כבר הרבה יותר טוב

י הייתי שם היו גם ריקודים ואנ. אבא ואחי, אמא, היינו הולכים למסעדות אני, החוצה יצאנו. אחד דיבר את השפה שהוא ידע

אמא שלי פחדה שאני ייתפס על בחור מסוים ושהוא לא יהיה כל כך מתאים לי והרבה הסתכלו עליי באותה . מאוד יפה אז

  . אז הייתי עושה סימן עם אח שלי ואז הוא היה קם לרקוד איתי כדי שהגברים האחרים יחשבו שאני כבר תפוסה. תקופה

  

מאז ידעתי , בעלי ראה אותי אז מסתובבת יום אחד ברחוב. ושים לרוב שידוכיםבתקופה שלנו היו ע, את בעלי פגשתי ברומניה

הילד , ואז ילדתי את יוסי ,התחתנו כך היה. כיר בנינוהוא היה ממש יפה תואר והוא ביקש מהשדכנית שת. עליי עיןשהוא שם 

החנות שלהם מאוד . ם משומשיםלבעלי ולאח שלו הייתה חנות של בגדי. כשעלינו לארץ 5או  4הוא היה בן , שלי הראשון

כמובן שאסור היה לצאת עם הכסף הזה מרומניה אבל הצלחנו להבריח אותו . הצליחה ובזכות זה הגענו לארץ עם הרבה כסף

  . והחבאנו אותו במקומות מסתור

  

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

  ):לדורות הבאים
  

  

הייתה התרגשות לקראת העלייה . עליתי עם כל המשפחה שלי. 1950שנים אחרי שנגמרה המלחמה בשנת  5עלינו לארץ רק 

עלינו . אח של בעלי חיכה לנו כבר בארץ. י זה היה כמו איזו שמועה כזו"י אבל אף אחד לא ידע אפילו מה זה אומר א"לא

כשעלינו לארץ . החלק הקשה הוא ההסתגלות שלאחר מכן, העלייה היא החלק הקל. וניית מעפילים והגענו לנמל חיפהבא

אפילו מים לא היו , שמונה. הגענו למעברה בק. י"לא הייתה עבודה רק א,לא היה אוכל.. תקופה מאוד קשה, הייתה תקופת צנע

בשבת היינו הולכים לטייל ורואים את הקיבוצניקים יושבים וסועדים . מיםאני זוכרת שהיינו הולכים למעיין כדי להביא . לנו

  .תפוזים וחמאה הולנדית, האוכל שלנו היה לחם לבן! ?לנו היה שולחן בכלל.. בשולחן

  



 

כי לא הייתה , חילקו לכולם עבודה לפי ימים. אני זוכרת שהגענו ורשמו אותנו לפי שמות משפחה, חודשים במעברה 9היינו 

, בשלב מסוים הוא פתח חנות בגדים משומשים בחיפה. יום בתיקון רעפים 15 - לבעלי נתנו עבודה ל. באותה תקופה עבודה

, זו הייתה תקופה מאוד קשה. שנים מיוסי 9ילדתי את ציון בהפרש של , בסוף עברנו לחיפה. הוא היה נוסע וחוזר משם כל יום

  . היינו נוסעים רק באוטובוסים, ו אוטו לא היה לנו אף פעםאפיל. אני הייתי יושבת בבית וסורגת ורוקמת הרבה

  

זאת . שם הציעו לי לעשות טיול מאורגן לאיזה יעד באירופה, כשבעלי נפטר הגעתי יום אחד לאיזה משרד שהיה מול העירייה

את כל  מאז הטיול הזה יצאתי בכל שנה לטיול ביעד אחר באירופה עד שהקפתי. ל"הייתה הפעם הראשונה שטסתי לחו

היה לי חשוב להגיע  ..היה מאוד מרגש להגיע לשם אחרי כל כך הרבה זמן. עשיתי טיול גם למקום הולדתי ברומניה. היבשת

  . לבקר בקברים של המשפחה שלי, לבית הקברות

  

  

  2014יוני , חיפה, הגר בוחניק: ראיון

  


