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  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  דוד :שם משפחה

  
  חנינה ינקו   :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

       דוד:     איתו נולדתישם משפחה 
                                            

                                              בלועזית
  DAVID 

 
  ינקו :איתו נולדתישם פרטי 

                                                      

   בלועזית
                       

YANKO                    

:                     מין
 זכר   

   :לידהשנת 
1932 

  :  עיר לידה
                                בוזאו                          

       בלועזית
                      

Romanya ,Buzou                     

  :ארץ לידה
  רומניה

  חונה דוד  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  חיה  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
                                         

  :ארץ המגורים
 

  תלמיד יסודי :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  

 :המלחמהמקצוע לפני 
  תלמיד

                               

   :או בתנועה חבר בארגון
  לא
  

  בוקרשט ,רומניה :  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
  

  :  תאריך השחרור המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  ציין ממתי עד מתי, והיית במחנות מעצר בקפריסיןבמידה 
  

  :עליה שנת
1959  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  "הנוטריה"



 

  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                                                                                                                                         

  

.  ברומנית שפירוש המילה זה פטיש - "וקנו'צ"בבית ספר יהודי , התחלנו ללמוד 7כ בגיל "הייתי בגן ואז אח, ו'בבוז, ברומניה
שנים ואז התחיל  4אני למדתי שם . חוץ מתלמידים, ועוד מקצועניםומשם יצאו מהנדסים , איש עם פטיש, בית ספרהיה סמל ל

גיע הייתי עם האחים ואחי הגדול ברח לאיטליה וה, 14הייתי כבר בגיל . את הבית ספר סגרו וישבתי כל הזמן בבית. המלחמה
  . בשלג, עובד קשה מהבוקר עד הלילה, אבא יצא לעבודה ,אנחנו נשארנו בבית. לארץ לבד

  
במיוחד . אמא היתה מכינה אוכל בבית. בחמש בבוקר היינו יוצאים לקנות לחם כדי שלא יראו אותנו. היה צריך לעבוד כל הזמן

לפני תחילת .(בראש השנה ופסח היינו הולכים לבית הכנסתאני רק זוכר מהחגים ש .ירסשזה דייסת ת, הייתה מכינה" ממליגה"
  )המלחמה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב
  
  

היה קשה . היינו מנקים את השלג ברצפה וץ בח. צר שלנואותנו ולכן היינו משחקים רק בח לא רצינו שיראו. בביתכל הזמן היינו 

זה היה מאד , שנים רצוף 4במשך . אז אמא היתה מכינה ממה שהיה לה, קר ולא היינו יכולים לצאת לקנות אפילו לחם, ףרבחו

זה המזל . לנו היה מזל שהיה לנו שכנים ששמרו עלינו .בעזרת הרומניםהם היו באים לחפש יהודים , שהגרמנים נכנסו. קשה

ראש , אחרי שנה שהגרמנים באו. לקחו אותו לעבוד קשה ברכבת! שברו הכל הכל, אבל החנות של אבא לקחו. הגדול שלנו

  .מהבוקר עד הערב הם היו עובדים ככה. הממשלה לקח את היהודים לנקות ברחוב וברכבת עם הטלאי הצהוב

  

אני זוכר עד היום שהודיעו שהיה , שנגמר המלחמה .והיתה תמיד בבית, היתה עם חמישה ילדים קטנים, אמא לא עבדה

. היה כל כך אוירה שמחה כזאת, כולם הודיעו ברדיו ואנשים יצאו לרחוב ונישקו אחד את השני. שלום ברומנית - "ה'פתצ"

  . הרוסים היו שם והגרמנים כבר עזבו

  

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

  

  

מכל מחוז הינו צריכים להביא , מחוזות 7בבוקרשט היו . התחילו לתת אישורים לעזוב תארץ ולעלות לישראל 45-46ואז בשנת 
ואז הלכנו איתם . חיכינו לקבל אישור, ואז אבא ואמא החליטו לעזוב את רומניה. לאף אחד לא חייבים כסףאנחנו אישור ש

כי , נשארנו שם, ואני ואחים שלי הגדולים. 18למשרד הפנים וקיבלנו אישור יציאה רק להורים עם ילדה אחת שהיתה פחות מ 
  . וער ולכן לא רצו לתת לי אישור לצאתעסקתי בספורט בנבחרת לנ, שנים 8אני הייתי שם עוד . בבית שגדלנו, לא היה אישור

  .ואז קיבלנו אישור אני ואחותי הנשואה לעלות לארץ, 59עד שנת 
  
וינט היה מטפל בענין ורק למי שהיה כסף עלה 'הג. אוסטריה ואיטליה ששם נשארנו יותר מחודש ואז,יצאנו דרך הונגריה 

" הנוטריה"באנו במרץ עם אוניה לנמל חיפה בשם . ערך חודשב, וינט מימנו לנו את האוניה אבל חיכינו הרבה זמן'הג. לטיסה
עשו לנו תעודת זהות ולי , באוניה חילקו אותנו. עליתי לבד עם קבוצת צעירים. ואחותי נסעה באוירון כי היה לה ולבעלה כסף

בקריות ונתנו לי  אז אמרתי שיש לי אח, הרבה חולות שם יששמעתי שאבל לא הסכמתי כי . היה מגיע ללכת לשיכון בבאר שבע
שרנו , לחיפה, כשבאנו לארץ .בהתחלה הסתדרתי עם זה. לירות ועם זה שכרתי דירה בקרית ים 500במקום שיכון נתנו לי 

  .היה הרגשה כזאת טובה למרות שידענו שיהיה קשה ואין עבודה, ובכינו "התקווה"

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, הציבורית או התרבותיתפעילותך , תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

  

אלו שהיו איתי באוניה גם באו שם . ליד נהריה" קברי"שלחו אותנו לקיבוץ . הלכנו להסתדרות לקבל אישור לאולפן ללמוד שפה

איפה שהיה , גם ברפת הייתי עובד. ושחיה בננות וזה וגם הייתי מציל בבריכה כי ידעתי ספורט, עבדנו שם בחקלאות. לאולפן

  .חודשים קיבלנו תעודה שלמדנו שפה למרות שידעתי רק כמה מילים אבל זה היה מספיק בינתיים 6אחרי . צורך

  

היה לנו מועדון ובידור . שותים ושרים יחד, היינו שם בערבים וצוחקים. אז איתם היינו מתעסקים, בחורים והמון בחורות 5היינו 

אסור היה לצאת לשירותים אבל בערב . זה היה קצת מלחיץ. הקיבוץ היה בנוי ממלא אבנים. אבל היו הרבה נחשים. לפעמים

גם התקופה הזאת היתה קשה כי . פנס שהנחשים היו הולכים יחד איתךאז יכלנו לצאת רק עם , אם היינו חייבים לשירותים

, בהתחלה לא ידעתי מה זה. מפעל מזון" תלמה"ב, מצאתי עבודה בלשכה, חדר בקרית ים שוב כ השכרתי"אח .עבדנו הרבה

. הם לא רצו שאלך הביתה כי עבדתי טוב. והלכו הביתה לחכות לתשובה סופית שם עבדו שבוע ימים. הלכתי והתחלתי לעבוד

  . עשיתי שם פטנט עבודה אחרי כמה ימים ולכן התרשמו ממני

  

כל השנים הייתי  .כדורסל ובאולינג, כדורגל, בזכותי עשו במפעל קבוצה של ספורט. שנה 50מפעל  כך נשארתי לעבוד באותו

הפסדתי הרבה בגלל ספורט אבל לא מצטער כי היום . מצטיין ברומניה בריצה, כדורגל, שיחקתי טניס שולחן, מצטיין בספורט

  . הייתי בעבודה היה לנו קבוצת ליגה לבאולינגכש. עושה עד היום פעילויות ספורט ומשחק באולינג בפרטי. אני בריא

  

  .שנה 40כבר ) לא אשתי(ועכשיו אני חי עם בת זוגתי  .שנה 13נולדו לי ילדים והתגרשתי אחרי , התחתנתיגם בזמן המפעל 

  .ושלא יקרה חלילה מה שקרה לנו. לדורות הבאים אני יגיד שצריך לבדוק טוב ולהיהזר לפני שעושים דברים

  

  2014מאי  ,ים –קריית : ראיון

  

  

  

  

  


