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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  לבון :שם משפחה

  

  אהרן :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          לייבו: שם משפחה איתו נולדתי

                                           

                                            Leibu  בלועזית
 

  אהרן :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Aron בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
23/1/1924 

  מולדובה: עיר לידה
                                                              

  רומניה :ארץ לידה                       Moldova בלועזית
  

  יעקב :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  פאני הרשקו :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                   בקאו :מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  רומניה :ארץ המגורים Bacau בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

   

 גימנסיה

   :המלחמהמקצוע לפני 

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

   
  תלמיד

  :חבר בארגון או בתנועה

    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  ר"בית

   רומניה -מולדובה - בקאו:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                )שם העיר או האזור ושם הארץ(
                               

  : את שמוציין , במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  1944סוף עד  1941יוני  -מחנות עבודה בכפייה 

 בלועזית
  

  :תאריך השחרור                                                                     :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
23/8/1944 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  בקאו

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון

. שני הורים ושישה ילדים כשאני הגדול מביניהם ועליי נפל כל העומס לפרנסת המשפחה, היינו משפחה של שמונה נפשות

עבדתי קשה כבר מגיל צעיר וכל המשכורת ביחד עם הטיפים שקיבלתי במסעדה בה עבדתי , מאוד דאגתי לאחיי הקטנים

בחצי היום הלכתי לבית ספר רומני ולמדתי גם בחדר איך להתפלל מה שעזר לי מאוד . המשפחההיו הולכים לפרנסת 

בחדר הייתי לומד את . תי לעצמי מילים בעברית המודרניתמכשהגעתי ארצה כי כבר ידעתי את העברית שבתפילה ותרג

  . ת מודרנית עם תרגום ברומניתבבית הספר למדתי שעה אחת בשבוע עברי. בתרגום ליידיש, לשון הקודש, העברית הישנה

וכל , בוטינסקי'חן בעיניי תורת ז - ר בקן בבקאו והקדשתי הרבה מאוד זמן לכך כיוון שמצאה"הייתי חבר פעיל בתנועת בית

ביחד עם התנועה הייתי יוצא לתהלוכות במרכז העיר במדים וגם היו לי ויכוחים עם חברים . ילדותי חלמתי  לעלות לארץ

 .רוב הפעמים אלה היו רק הרבה צעקות ולפעמים הגיעו לידי מכות של ממש, שומר הצעירשהיו בתנועת ה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

 בריחההשתתפות ב, במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, או במסתורהאנשים שהיו בסביבתך בגטו , או בהתנגדות

  

, מגגות בתי ספר, בחורף היינו מנקים את השלג מהכבישים. וחצי כשלקחו אותי למחנה של עבודות כפייה 17הייתי בן 

כל אחד מאיתנו קיבל . ואני הייתי רזה מאוד וחלש, כל החורף עבדנו קשה מבוקר עד לילה. כנסיות ויתר משרדי הממשלה

אני במצבי . ומי שלא סיים את העבודה לא היה מקבל ארוחת ערב, ותו היה לצריך לסיים עוד באותו יום שניתןשטח שא

היינו ישנים באוהלי על . הרבה פעמים לא הצלחתי לסיים את כל החלקה שניתנה לי והרבה פעמים נותרתי ללא ארוחת ערב

  . בנעליים הקרועות וכפות הרגליים שלי היו קפואותהייתי שם סמרטוטים . השלג וגם בגדים חמים ונעליים לא היו

כך התחלתי לעבוד מהתחנה בבקאו . העבודה הייתה מפרכת וכוח לא היה לי. בקיץ עבדתי בפסי רכבת בתיקון והרכבה

עבודות הקבלנות נמשכו . בוזאו והתקדמנו לכיוון בוקרשט ושם עצרנו כיוון שנכנסו הרוסים, פוקשאני, וד'עברתי דרך אדג

לוש שנים וחצי באותה שיטה שבה מי שלא מסיים את עבודתו לאותו יום לא מקבל ארוחת ערב ואני המשכתי בהרבה ש

 . לילות ללכת לישון רעב

ועד שהגעתי הביתה , מה שלקח הרבה זמן, הייתי צריך לנסוע ברכבת. שעות 24פעם בחודש הייתי מקבל חופשה של 

עם הזמן הבית התרחק יותר ויותר  וגם ליהודים כבר היה . יך לחזור למחנההספקתי בקושי לאכול משהו וכבר הייתי צר

, הייתי עולה לרכבת לא מהתחנה. ואני הייתי עם הטלאי הצהוב על החזה כך שתמיד ידעו שאני יהודי, אסור לנסוע ברכבת

את הכרטיסים נתתי לו  כשהופיע המבקר לבדוק. אלא תוך כדי נסיעת הרכבת, כי שם היו הרבה אוסטרים וחיילים גרמנים

לא . ככה עד שהגעתי הביתה היו מתחלפים הרבה מבקרים, ואז הוא שלח מבקר אחר וגם הוא קיבל את שלו - כסף- בקשיש 

כמה מטרים לפני התחנה הרכבת הייתה . כי גם שם היו חיילים גרמנים ופחדתי שיאסרו אותי הייתי נוסע עד לתחנה הסופית

כשהגעתי הביתה . ברגל וגם בראש, תמיד קיבלתי מכה חזקה ביד. ממנה ומתגלגל על האבניםמאיטה קצת ואני הייתי קופץ 

גם בבית לא היו בגדים ונעליים וכבר מייד הייתי צריך לחזור לעבודה . אפילו לא להתרחץ, הייתה לי זמן רק לאכול משהו



 

  . באותה שיטה בה הגעתי

כדורים עברו מעל הראש . כשנכנסו הרוסים לגרמניה והתקרבו למקום שבו עבדנו התחילו באזור יריות בין הרוסים לגרמנים

  . שלי אז הייתי נכנס מתחת לרכבת על הפסים ימים שלמים 

  

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

  

הם התכוונו לקחת אותנו לגרמניה איתם אך . לילה אחד שכבתי שם וכשנהיה שקט יצאתי ולא היה סימן או זכר לאף גרמני

כי לא היה אף סיכוי , ברגל כמובן, הייתי חופשי לחזור הביתה תכולם ברחו והסתתרו בבתים של הכפריים וכע. לא הספיקו

בדרך הרוסים היו יורים בכל מי שראו לכן בשעות היום הייתי מתחבא בתוך שדות התירס שהיו גבוהים וגם הייתי . לתחבורה

  .בלילות המשכתי ללכת עם התרמיל על הגב. אוכל תירס חי

לכן כשהופעתי בבית הייתה שמחה , והיו בטוחים שאני כבר לא אחזורשכל משפחתי שמעה שנהרגתי בחזרתי התברר לי 

הם היו וולגרים והתנהגו בגסות ובפראות . הם היו כעשרה ובראשם עמד גנרל, הרוסים נכנסו אלינו לחצר הגדולה. גדולה

  .בעיקר כי אמי הייתה צעירה וגם היו לי שתי אחיות, פחדנו מהם. והכל היה מותר להם

היה לנו תנור חמר גדול שאבא היה אופה בו כל . דים ואני הבכור ולא הייתה פרנסה וכך גם לא היה מה לאכולהיינו שישה יל

האחים  .הייתי הולך לשוק לקנות תפוחי עץ וכל מיני פירות ויחד היינו עושים עוגיות. מיני עוגיות ובייגלה ואני הייתי עוזר לו

קצין רוסי . פעם אבא יצא בעצמו למכור לרוסים. כז ומוכרים סחורה לרוסיםוהאחיות הקטנים היו כולם יוצאים לרחובות למר

אבא נורא פחד ואכל בעצמו . קנה ממנו בייגלה והיה נדמה לו שמשהו חשוד בטעם ולכן הוציא אקדח ואיים להרוג את אבא

 .לו שזה לא מורעל וכיחאת הבייגלה כדי לה

  

המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, ארצה תחושותיך בעת עלייתך( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

 - גיוס חוץ לארץ - ל"והגעתי לארץ במסגרת גח, אחרי אימונים לקראת הצבא, יצאתי מנמל מרסיי שבצרפת 15.5התאריך 

ותרמיל עם , נשק, ום ובבית ליד קיבלתי מדיםקיבלתי תעודת חוגר עוד באותו י. ולמחרת כבר הייתי חייל 1948במאי  22ב

אחרי חצות יצאנו מיער חולדה לכיוון לטרון ולא הצלחנו לעבור בלילה הראשון . רימונים שהיה צריך להעביר לחיילים בלטרון

 משם. ומסרנו אותה לחיילים, עם כל התחמושת, בסופו של דבר הצלחנו להגיע ללטרון ברגל. לכן ניסינו עוד כמה פעמים

השתחררתי וקיבלתי עם  1949בסוף . גדוד הפורצים, ח"המשכנו הלאה לקריית ענבים שם הוצבתי לגדוד הרביעי של הפלמ

התחתנתי וכיום יש לאשתי ולי  . הייתי פעיל בעולי רומניה בנס ציונה כמזכיר הסניף. עוד שני חיילים חצי צריף בנס ציונה

עבדתי כארבעים שנה בשירות המדינה במשרד . בין שלושה חודשיםשישה נכדים ושני נינים כשהטן , שלושה ילדים

 . גם בגמלאות המשכתי לעבוד קשה כדי להשלים את הוצאות הבית. המשפטים עד שיצאתי לגמלאות

  

 

  אהרן לבוןהסיפור נכתב על ידי 
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