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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  פוירשטיין :שם משפחה

  

  חיים :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           פוירשטיין: איתו נולדתישם משפחה 

                                            

                                             Feuerstein בלועזית
 

  חיים :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Carol בלועזית
                                          

:                     מין

    נ/ז
   :לידהשנת 

22/8/1934 
   יאסי: עיר לידה

                                                              

      Iasi בלועזית

                                           

  רומניה :ארץ לידה

 
  יוסף :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  קלרה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    יאסי: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Iasi בלועזית
 

  יאסי :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
                  )או האזור ושם הארץשם העיר (

                                                                                       
        ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית

  )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

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  קדמה



 

  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

  

, נערך בעיר שבה גרנו פרוגרום שבעקבותיו נלקחו אלפי יהודים לרכבות המוות 1941ביוני . 6-7בזמן המלחמה הייתי בן 

ל וחלק "במשך כשבועיים הם הוסעו ברכבות הנ. הם הוכנסו לרכבות משא סגורות ללא מים וולא אוויר. ביניהם גם אבא שלי

 . מהם לא החזיקו מעמד ונפטרו בדרך

לאחר . היו מפרסמים מדי יום רשימה של הנפטרים על הלוחות בבית הכנסת, שנקבע מראש עם ראשי הקהילהלפי סידור 

אביה . כחודשיים מאז נלקח אבי לרכבות המוות שמו נופיע ברשימת הנפטרים וזה יצר עצב רב וכאב רב לאימי ולכל המשפחה

בעצת הרב נמנעה המשפחה . עה על מותו של אביפנה לקבל עצה מרב הקהילה בקשר לסידורי השב, סבא שלי, של אימי

כי , בדיעבד התברר שזו הייתה החלטה נכונה. מלקיים סידורי אבלות עד שתתקבל הוכחה יותר מוחשית לפטירתו של אבי

אבי חזר מן המחנות לאחר . לאחר שישה חודשים קיבלנו לשמחתנו גלויה מאבי שבה הוא סיפר לנו שהוא נמצא במחנה עבודה

  .צישנה וח

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  

הגעתנו לארץ לא אושרה והאוניות הופנו לעבר ". נט'פן קרסצ"ו" פן יורק"באוניות המפורסמות  1947עליתי ארצה בסוף שנת 

נלקחנו לקיבוץ ". דרור הבונים"לאחר מספר חודשים עלינו לארץ באונייה קדמה יחד עם עוד חברים מעליית הנוער . קפריסין

 .1960אשדות יעקוב בעמק הירדן ושם נשארתי עד שנת 

  

 

  הסיפור נכתב על ידי חיים פוירשטיין

  2012אוגוסט , רעננה

  


