
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

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

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

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

  02-5605034: בפקס או   49003פתח תקווה  10437. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  פלד 

  :פרטישם 

  מיכאל 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  פרופר

 בלועזית
  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  מישקו

  בלועזית
 

:                     מין

 ז
  :לידהשנת

10.7.36  
 

  הומנה : עיר לידה
  

  בלועזית
Humenne 

 כוסלובקיה'צ:ארץ לידה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  לודביק

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 תרזה
  :     מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  הומנה 

  בלועזית
Humenne 

  :ארץ המגורים

 כוסלובקיה'צ
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  השומר הצעיר)עקיבא

  פוקריבאץ  –יערות טטרי :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

 בלועזית  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  פוקריבאץ :כי הנך אדם חופשי המקום בו נודע לך

 
  :  תאריך השחרור

4.45 
  איטליה ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  Humenne :רלאחר השחרוציין מקום אליו חזרת

  

  :שנתעליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  
49 

  ציין את שמה, ועלית באנייהבמידה 

  "גלילה"אונייה 



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון
כוסלובקיה 'אשר בצ" הומנה  "ואמא בשם תרזה בעיר  לאבא בשם לודביק 1936פלד נולדתי בשנת  אני מיכאל מישקו מוגבל

האווירה .נולדתי למשפחה עמידה אבי היה סוחר עצים ואמא עקרת בית בבית היינו כשני אחים אני ואחי הגדול ממני בשנתיים .

  .בבית לפני המלחמה הייתה טובה לא היה חסר כלום

  

בבית יש .ס יסודי והיו לי חברים גויים "אני למדתי בבה.א היה בעסק שהצליח מאוד היינו עשירים אמא הייתה עקרת בית ואב 

  לציין לא היינו דתיים 

  
  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
  

" טיסו"קם המשטר הפשיסטי בארץ שלנו וראש הממשלה שקראו לו  5כאשר הייתי בגיל  1939המלחמה עבורי התחילה בשנת 

כוסלבקיה למחנה הריכוז 'נכנסו הגרמנים ולקחו את כל יהודי צ  42חבר לציר הרשע עם הגרמנים נגד בעלות הברית בשנת 

  " אושוויץ"

  

נתן את אחי הגדול הורי שלחו לזוג קרובים אשר נמצאים בהונגריה כדיי שישמרו על אחי מפני ששם ראש הממשלה לא 

חודשים גם שם את כל היהודים  4נכנסו הגרמנים גם להונגריה וכבשו אותה תוך לגרמנים להיכנס לארצו אבל לאחר תקופה 

אני ומשפחתי היינו .וזוג ההורים ששמרו עליו התאבדו .לקחו למחנה ההשמדה אושוויץ בין היתר גם את אחי שמת שמה 

נו המשך שנה שלמה אנשים בבונקר היי. וכפרים .ברדיפה ממושכת כמעט עד סוף המלחמה היינו מסתתרים ביערות ובונקרים 

עד שזוג איכרים מאחד הכפרים הבחין בנו .מת יערות המושלגים חיינו תקופה מסויגם ב.טובים דאגו לנו לאוכל ובגדים חמים

ולקח אותנו תחת חסותו הם היו אנשים טובים והסתירו אותנו במשך שנה שלמה באחד האסמים שלהם עד שנגמרה המלחמה 

  .את העיר  והרוסים הגיעו ושיחררו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  
  

חזרנו .עיר הולדתי למרבה המזל הבית שהשארנו עמד על טילו בדיוק באותו מצב  הומנה "חזרנו ל 45בתום המלחמה בשנת 
עליתי  13וככה עד גיל אבא חזר למנף את העסק של העצים אני חזרתי ללמוד וגם הצטרפתי לשומר הצעיר  לשיגרה

  "עברון"עליתי לארץ אם האונייה גלילה הגעתי לקיבוץ  49בשנת .לארץ

  

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

  ):לדורות הבאים
  
  

שנים והשתתפתי בהרבה מבצעים  3סתי לצבא לנחל מוצנח  הייתי כלוחם כייואז התג. 18בקיבוץ בארץ למדתי ועבדתי עד גיל 

לבסוף פנית  30שנים עד גיל  10במשך . פרדסן:חזרתי לקיבוץ ועבדתי כ 21כאשר השתחררתי בגיל .ופעולות להגנת המולדת 
עם השנים עבדתי בכל מיני עבודות בקיבוץ וגם מילאתי תפקידי מפתח רבים בין היתר הייתי ראש מועצה .ודי כלכלה ללימ

פניתי ללימודי  83בשנת .ילדים  4וגם רכד קיבוץ גבעת עוז כמובן שגם התחתנתי ומאישתי הראשונה יש לי כ.איזורית מגידו 

  .כיום אני ואישתי  פנסיונרים וחיים בעפולה  עברתי לגור בעפולה מנהל עסקים במשך הזמן הכרתי את אישתי השנייה ו

  



 

  2013אוגוסט , עפולה, אליהו רונן: ראיון 

  


