
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  י שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית. לסיפור האישהשל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםוחינוכית. אוסף הסיפורים 

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  פלד  שם משפחה:

  
  אברהם   שם פרטי:

     

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה                                  

        סבו :   איתו נולדתישם משפחה 
                                            

                                   Szabo           בלועזית
  
 

  אברהם (אדולף) :איתו נולדתישם פרטי 
                                                      

 Avraham   בלועזית
                                          

מין:    
                 זכר
    

  1935 לידה:שנת 
 

  סיגט מרמורש:  עיר לידה
                                                              

 Sighet     בלועזית
Maramures  

                                           

  רומניה :ארץ לידה
 

  יעקב סבו של האב:ושם משפחה  שם פרטי
  

    ברטה גוטמן  שם פרטי ושם נעורים של האם:
 

                                                שוארהטימי:     המלחמהלפני  מקום מגורים קבוע

              
 Timisoara בלועזית

                                         
  רומניה ארץ המגורים:

 
   :לפני המלחמה השכלה/תואר אקדמי

   (יסודי, תיכון, אוניברסיטה, ישיבה)

 "חדר".בית ספר יסודי כללי +  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    (תלמיד, סנדלר, מורה)

                       תלמיד        

  :או בתנועה חבר בארגון
    (בית"ר, השומר הצעיר, בני עקיבא)

  בני עקיבא

  ברחנו ליערות. בהמשך -טימישוארה  מקומות מגורים בתקופת המלחמה:  
                  (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       
       במידה והיית בגטו, ציין את שמו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                             מהיערות בהם הסתתרנו חזרנו הביתה        :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  לא זוכר:  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  (מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה, גרמניה ואיטליה)

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  לבית ממנו ברחנו



 

  במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
01/01/48-18/03/48  

  

  עליה: שנת
  

1948 

  במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
  Horora  הורורה 

  אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

  :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: (
  

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

  
 בסיגט מרמורשכבן בכור להורי,  20/11/35קוראים לי אברהם פלד, שם משפחתי הקודם היה סבו. נולדתי בתאריך 

נשלח אבא  1942אני ואחי עברנו לגור בעיר טימישוארה שברומניה. בשנת  י,הונגריה. בגיל שלוש בערך, הורי-שברומניה

תי אחיות כך שהיינו ארבעה למחנות עבודה, אינני יודע כמה שנים הוא היה שם, הוא היה מגיע לחופש ובהמשך נולדו לי עוד ש

  ת היה קטן ואני ואחי ישנו באותה מיטה "ראש זנב".ילדים. חיינו בבית קטן, עם חצר מרובעת, הבי

  

אחד מהחברים בחדר, פגש אותי , וגם ב"חדר" בשעות אחה"צ. כללי היינו משפחה דתית, לא חרדית. למדתי בבית ספר יסודי

ת אמא שלי היתה רוקמ בישראל לאחר הרבה שנים, זיהה אותי והזכיר לי זכרונות וחוויות מהתקופה בה למדנו יחד בחדר.

היינו דיי  , לסבא היתה חנות לבשר.גובלנים, זה היה יותר תחביב מאשר עבודה, אבא היה סוחר ומכר דברי סדקית על אופניים.

 הוא ביצה קשה , שאבא היה מכין לשבת,בשום. מאכל ילדות נוסף שאני זוכרעניים, אני זוכר שהיינו אוכלים לחם שהיה מרוח 

סבא בערבים היינו הולכים לבני עקיבא.  עם בצל מגורד, לפעמים בתוספת כבד שהכין בתנור ששימש גם להסקת הבית. 

  וסבתא מצד אבא, יחד עם בנם הקטן (אחיו הקטן של אבא) נרצחו באושוויץ. 

  

  

  נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב(גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

  ):האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת ,או בהתנגדות בריחהב
  

  
ביקשה מהשכן שהיו לו סוס  יום אחד בגיל שמונה או תשע, הודיעו לנו שאנו צריכים לברוח מהעיר כי מפציצים אותנו. אמא

ועגלה לקחת אותנו ליערות מחוץ לעיר. אינני זוכר כמה זמן היינו שם ומה אכלנו, אך אני זוכר שהיו שם עצים של אגוזי מלך וכל 

, עם יהודיות יום זרקנו אבנים על העץ כדי שיהיה לנו מה לאכול. לפעמים היו אנשים שהביאו לנו אוכל. היו שם עוד משפחות

אני זוכר שנכנסנו למחסן עם הרבה  ם קטנים, גם איכרים מהסביבה נתנו לנו אוכל וכשהיה גשם נתנו לנו מחסה מהגשם.ילדי

  מתי חזרנו משם אינני זוכר, אבל הפסדתי לימודים גם בחדר וגם בבית הספר. קש והיינו שם.

  
  

  אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה):  חייךביתה, ה תך(השחרור וחזר

  

  
אני זוכר שכשחזרנו לבית אמרו שחלק מרומניה נכבש, ואני זוכר שראיתי הרבה חיילים, לא יודע אם רומנים/אוקראינים או 

משא שלחו אותי  ועוד כמה ילדים לארץ במסגרת "עליית הנוער", בלי ההורים. נסענו ברכבת  25/12/47בפרטיזנים עם נשק. 

כיתרו אותנו אוניות אנגליות  -יומיים או שלושה עד הגבול הבולגרי שם עלינו על אוניה "פאן יורק" לאחר שיט של כמה ימים

כשהגעתי לשם, גזרו לי את הפאות. כולם רצו לעלות לארץ, כששמענו שנוער בית"ר עולה ראשון והורו לנו לפנות לקפריסין. 

י עקיבא) וכששמענו שעכשיו בני עקיבא עולים ראשונים לארץ, טענו שאנחנו בני עקיבא. אמרנו שגם אנחנו מבית"ר (היינו בנ

  .48הייתי שם עד מרץ 

  
  



 

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

  ):הבאים
  

  
  ד מצד אבא שעלה כבר לישראל כדי שאפגש איתו כשאגיע לארץ. הורי נתנו לי כתובת של דו

בו למדנו וחגגו לי בר מצווה.  במוסד היו משפחות, זוגות של בעל ואישה והם בארץ שלחו אותי למוסד "תלפיות" ברעננה, 

שם הייתי במשך שנה עד  לאחר שנתיים פורק המוסד ונשלחתי לישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה,שמרו על קבוצת ילדים. 

שלחו למושב בורגתה, היום 'חניאל'. הם קיבלו שטח אדמה לעיבוד וכן פרד, אולם לא היו ונ 50רי לארץ בסוף שנות השהגיעו הו

היינו במושב ועברנו לת"א משם  אבא שימש כמזכיר במושב שכן ידע עברית ברמה גבוהה. מורגלים בעבודה מסוג  זה. 

ליטוש . הייתי שנתיים וחצי בצבא, לאחר מכן עבדתי בכל מיני עבודות מזדמנות, בין היתר ב29/09/53התגייסתי לגולני ב

 37בהמשך התחלתי לעבוד בחברת חשמל ועברנו לגור באשדוד. עבדתי בחברת חשמל ,1959התחתנתי בשנת יהלומים. 

  שלוש בנות וששה נכדים.  נושנים. פרשתי לפנסיה, יש ל

  תשמרו על מדינת ישראל! -להעביר מסר שאני הייתי מעוניין

  
  

  

  

  

  

  2015ראיון: נוגה עמרן, אשדוד, ינואר 


