
 

  "ְ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
  בויום :שם משפחה

  
  ינקו  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

          בויום:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                 BUIUM             

  :שם נעורים
 

  ינקו   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                            

   בלועזית
                  IANCU                   

:                     מין
 ז   

   :לידה תאריך
01/04/1933 

  כפר בודה בזלטין  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

   בלועזית
                 BUDA                               

  ROMANIAרומניה      :ארץ לידה
 

  הרשקו     :של האב שם פרטי
  

  'לורה חיימוביץ   :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                  כפר בודה בזלטין :   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   בלועזית
               BUDA                           

  רומניה  :ארץ המגורים
 

  יסודי: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

  תלמיד :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  לא:  או בתנועה חבר בארגון
  

  .שברומניה י'טקוצ      TECUCI, ROMANIA  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                                

 לא      ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                        לא           ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                   שברומניה י'טקוצ         TECUCI:          מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  לא  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  .י'נשאר בטקוצ ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
21/02/1965 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

 6בן , הייתי מאוד צעיראני . כפר בזלטין שברומניה, נו בבודהגדל. היינו תשעה ילדים. הם גידלו בקר ועופות, להורי היו כרמים

ואני הייתי חיינו לצד הגויים . לא כל כך חגגנו את החגים ולא היו מאכלים לחג בתקופות אלו, אני זוכר שגרנו בקרבת גויים. 7או 

  .היו לי חברים בבית הספר והייתי משחק בחוץ. תלמיד בית ספר יסודי

  
  יך בזמן המלחמה י על קורות/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 
  

כל הרכוש שהיה לנו נלקח . שם הייתי במלחמה. בלי ציוד או משהו לקחת, מ בגשם ובקור"ק 100, י'נו מבודה לטקוצהוציאו אות

חדר עם דודה  אחר כך אימי השכירה לנו. העבירו אותנו בעגלות וסוסים לחצר של גויים שם היינו במשך כמה חודשים. מאיתנו

צחצחתי נעליים של : וכל בוקר היו לוקחים אותנו לעבוד מחוץ לעיר. אני זוכר שהלכתי עם טלאי צהוב. לא הלכנו לבית ספר. שלי

כי לא היה משהו , בעיקר ממליגה וחלב -בתמורה לכך הייתי מקבל אוכל. ואפילו תיקנו נעליים, קיפלנו להם בגדים, רומנים

אחרים נלקחו לעבודות האחים ה בעתש. אחים ואימא שלנו 2ישנתי בחדר ריק עם קרש . ם אותנו לישוןבערב היו מחזירי. אחר

ארבע שנים לא . משהו שקשור לבניין, כל אחד מאחיי הגדולים עבד במשהו אחר. רק אחרי המלחמה שמענו מהם. כפייה

  .שמענו מהם

  

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

אחד מאחיי שהיה במחנה עבודה הביא . אני זוכר שקמתי משינה ואמרו לי שנגמרה המלחמה, הרוסים נכנסו. זה היה בלילה
אותו אלינו והוא הפך להיות חלק הוא לא הפסיק לבכות והוא פשוט לקח . איתו חבר שנותר לבד ולא היה לו לאן לחזור

 .הוא התחתן עם האחות הקטנה שלי. עד יום מותו, מהמשפחה שלנו
  

זו עיר הנמצאת . במסגרת ביקור משפחתי בגלאצ, אנטה, שם הכרתי את אשתי, י גם אחרי המלחמה'המשכתי לגור בטיקוצ
אבל . שאמרה לי שהיא לא בשבילי, ודה שליפגשתי אותה במספרה של ד. לשם נסעתי עם האופנוע, י'מ מטיקוצ"ק 80במרחק 

הייתה לנו . ומשגעים והיו לנו חיים טובים, וכל העת גרנו שם, י'היא עברה איתי לטיקוצ. ואחרי חודש התחתנו, אני התעקשתי

באה אנטה לא הייתה . והייתי מגיע לפולין ולבולגריה במסגרת העבודה, עבדתי בחברה להעברת בשר. והיינו מבלים המון סירה
נפתחו השערים  1965רק בשנת . נואך לא נתנו ל, כל הזמן רצינו לעלות לארץ. שנים נולדה בתנו הראשונה 4אחרי . איתי

  .סוף סוף לעלות ארצה וויכולנ

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

, נסענו למשפחה שלי בנהריה. לא אהבנו את המקום אז החלטנו לעזוב. חודשים 3שם היינו , כשעלינו לארץ עברנו לבאר שבע
כי למדתי , ג כמכונאי"עבדתי בקמ. בנהריה לא הייתה לי עבודה ונאלצנו לחזור לבאר שבע. כי התרגלנו לגור לידם ברומניה

 .מכונאות ברומניה
  

כדי , כל הזמן היו לנו כלבים שאימצנו -יש לנו בית מלא חיים. אשתי ואני מסים ליהנות מהחיים. נכדים 13- ילדים ו 4יש לנו 
בשנים האחרונות . אנחנו מרבים ללכת להצגות כל הזמן ולבלות עם המשפחה. היום יש לנו את תומי. למלא את הבית בפעילות

 .ם את החיים ומנסים ליהנות מהם כמה שאפשראני סובל מבעיות בריאותיות אבל למרות זאת אשתי ואני אוהבי
 

  2014מרץ , שבע –באר , ענת מורג: ראיון

  



 

 


