
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית  lledorot@pmo.gov.i: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס 5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

                                    .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  רג גרינמב
  :שם פרטי

  פינקו יענקו

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                              רגגרינמב                 

  בלועזית
                       

Grinberg                       

  :נעוריםשם 
 

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                     נקופינקו י        

   בלועזית
            Pinku                                   

:                     מין
 ז    

   :לידה תאריך
9\2\1928 

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                     יאש רומניה                                         

   בלועזית
     IASA                                                      

  :ארץ לידה
ROMANIA 

  :של האב שם פרטי
  אברהם

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 שרה

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

         יאש רומניה          

   בלועזית
      IASA                                    

  :ארץ המגורים
ROMNIA 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                                   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                          :              מקום  השחרור
 יאש רומניה

  :  תאריך השחרור
1944 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1964 

  :)היםאם עלה בדרך ( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  
הרביע הייתי הילד , נולדתי לאבא אברהם ואימא שרה, ה בגודלה ברומניה יעיר השני, יאש בעיר  1928נולדתי בשנת 

חיינו את חיינו עם חיי , אך חיי הקהילה היו חיים מלאים ושמחים, יאש הייתה עיר מעורבת עם יהודים ומקומיים, במשפחה

היה לו מאגר לקוחות גדול הן מהתושבים , אבא התפרנס ממקצוע הנגרות, התושבים המקומיים בהרמוניה ואחדות סבירה

אני ואחיי , לא היה חסר לנו כל, את עבודתו ועל כן גם הייתה לנו פרנסה בשפעכולם אהבו אותו ו, היהודיים והן מהמקומיים

  .אימא כעקרת בית נפלאה דאגה לכל מחסורינו, הגדולים התחלנו ללמוד בבית הספר המקומי הנוצרי

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
נאלצנו להסתתר , רעש ההפצצות היו מחרידות, העיר הופצצה בכל פינה ,י הגרמנים"נכבשה העיר ע 1939באוקטובר 

אלא עמדו והסתכלו מהצד על החיילים , הגרמנים שכבשו את העיר לא עשו דבר, במקומות נמוכים על מנת שלא להיפגע

ו לענוד טלאי צהוב נאלצנ, הקלגסים הרומנים התנהגו אלינו כאל חיות , הרומנים שלוקחים את הרעיון של הפתרון הסופי מהצד

בבית התחלנו , אבא נאלץ לסגור את בית העסק שלו לנגרות, וכן היה אסור לנו ללמוד בבתי הספר או לעבוד , על בגדינו

  .הפחד והעצב שלט בכל פינה, מאנשים בעלי המעמד הגבוה נהפכנו לעניים וחסרי כל, להרגיש את הרעב

  

משם העלו אותם לרכבת , ואילצו את אבא ואחי הגדול להתלוות עליהם לאחר כחודש נכנסו חיילים רומניים אלינו הביתה

וזאת משום שהיא נסעה " רכבת המוות"רכבת זו התבררה לנו לאחר מכן ששמה היה , הנושאת בקר ודחוסה עם אלפי אנשים

המוות , מנטארייםמתו לאט לאט ובייסורים קשים ללא אוכל מזון וצרכים אלוהאנשים שבה , כשמונה ימים ברצף ממקום למקום

אמא נאלצה לעבוד בנקיון של בתים בזמן המלחמה וזאת  .כמובן שלא ראיתי את אבי ואחי יותר, יסורים נוראייםיהיה קשה וב

   .ועדיין העוני והמחסור הורגש בכל פינה, על מנת שיהיה לנו קצת אוכל בבית כדי שנוכל להתקיים בצורה סבירה

  

  חמה ועד עלייתך לארץ  י על קורותיך מתום המל/אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  
אמא המשיכה לעבוד בנקיון בתים על מנת , והחיים החלו אט אט לחזור למסלולם, שוחררה העיר מידי הגרמנים 1944בשנת 

עבדתי קשה ושעות , התחלתי לעבוד במפעל לתפירת בגדיםאני חזרתי קצת ללימודים אך מייד , להמשיך ולתחזק את הבית

היינו מבלים , אהבנו מאוד זה את זה, יצאנו כשנתיים יחד, פעל פגשתי את אשתי קלרהמב, רבות על מנת לפרנס את הבית

  .רצינו להשלים את החסר במשך השנים, בבתי קפה ובקולנוע הרבה

  

כשנה לאחר מכן נולדה ביתנו בתיה שמה היה כשם , על הבגדיםהתחתנתי עם קלרה והמשכנו במקביל לעבוד במפ 1952ב

  .1964פעל עבדנו עד עלייתנו לישראל שנת מב .אימא של קלרה אשתי ולאחר כשנתיים נולדה ביתנו רוזיקה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'משך וכודורות ה/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  
מיד כשהגענו לחיפה נגשו אלינו כמה , הגענו לשער העלייה בחיפה, בנותינו 2עלינו עם , עלינו לארץ מעיר הנמל קונסטנסה 

שי העליה משם לקחו אותנו אנ, ונתנו לנו קצת כסף על מנת שיהיה לנו מהיכן להתקיים, חברים  שהמתינו לנו שם מבעו מועד

שם , ומיד למחרת לקחנו מונית ונסענו לאשדוד, שום שלא היה לה כל משפחהתה להישאר שם מאך אשתי לא רצ, למטולה 

  .כבר הייתה התגוררה כבר אחותה של אשתי



 

  

היה לה עצוב מאוד משום , משמרות 3" צמר אוסטרליה"אשתי קלרה התחילה לעבוד במפעל ,  באשדוד התארחנו אצל אחותי

התפרנסנו בצורה סבירה ואף , ני עבדתי במפעל פלסטיקה וכבלים א, בנות בבית והם נאלצו להיות לבד כל הזמן 2שהיה לה 

  .יפה

  

ונכדתי ביתה של בתיה נפטרה ממחלת דלקת הפרקים בשנת , ממחלת הסרטן 2009ביתי הגדולה בתיה נפטרה באוקטובר 

  .י מאודאך לקבור את ביתי ונכדתי בארץ היה דבר ששבר אות, נוםיהיאני אדם חזק מאוד עברתי כל חיי ייסורי ג, 1994

  .הנני מאושר בחיי,  נכדים ונינים 4היום יש לי 

  

  2014מאי , אשדוד, הילה פבר: ראיון

 


