
 

  "ְ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 ledorot@pmo.gov.il: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

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

  02-5605034: או בפקס5112401ויטה 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
  מאירי:שם משפחה

  
  צבי:פרטישם 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

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

  'מאירוביץ:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

  בלועזית
MEIROVICH 

  :שם נעורים
- 

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  הרמן

  בלועזית
HERMAN 

:                     מין
 נ/  ז

  :לידה תאריך
4.2.1927 

  ):מחוז, ישוב(מקום לידה
  בקאו

  בלועזית
BECKEU 

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האב שם פרטי
  אליעזר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 לאה

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

  :  שם נעוריםשל האישה
 

  :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  בוקרשט

  בלועזית
BUKAREST 

  :ארץ המגורים
 רומניה

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 בית ספר יסודי

  :המלחמהמקצוע לפני 
  נער שליחויות

  :  או בתנועה חבר בארגון
  תנועת נוער ציונית –" דרור"

  ):  ארץ, מחוז, ישוב(בתקופת המלחמהמקומות מגורים 
 בוקרשט

 ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
-  

  ?אילו ומתי? האם היית במחנות
  לונגומפמחנה עבודה ק

  :              מקום  השחרור
- 

  :  תאריך השחרור
- 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 מחנה חורף –קפריסין 

  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  חיפה



 

  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  קפריסין

  :שנתעליה
1949 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

האוניה הראשונה ממנה (קסטל -נחשון
  )גורשנו חזרה לקפריסין

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

אימי היתה עקרת בית ואבי  .ואני הקטן מביניהם, אחים ואחיות 9היינו  - נפשות  11נולדתי בעיר בקאו ברומניהלמשפחה בת 

בבוקרשט למדתי בבית ספר . חייתי בבקאו ולאחר מכן ההורים החליטו לעבור לעיר הבירה בוקרשט 3עד גיל . ָתַּפרנעליים

  .'עד כיתה ד) MALBIN" (מלבין"יהודי בשלים 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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 משמעותיבאופן סייע 

  

במסגרת . נשלחנו לעבודות כפייה באחת הערים ברומניה בשירות הנאצים והרומנים, וגם אני, במהלך המלחמה רוב הגברים

  .חפרנו שוחות ועוד, גדרות ה הקמנועבודות הכפיי

  

את העבודות ביצעתי יחד עם אבי . העבודות נקבעו מידי יום. לעבודות השונותאותנו ינים וממי) היהודים(היו אוספים אותנו 

לשמור  –התחלתי לעבוד בעבדות מזדמנות  13כבר בגיל נ.האמריקאים היו מפציצים את העיר והסתתרנו במרתף, ברקע.ואחיי

  .משלוחים ועוד, בחנות

  

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

ברכבות , והרבה אנשים הסתובבו בעיר" חג הפועלים"יום זה היה . יום טוב להסתלק מרומניה שזהאבי החליט  1/5/1947- ב

כך שעברתי , )חלקם כבר היו נשואים ונשארו ברומניה(לא כל משפחתי יצאה בבת אחת . וזה היה הזמן להסתלק, ובאוטובוסים

בגבול בין רומניה נמצאת ריה דרך העיר סאטומרה שעברנו את הגבול להונג .שני הגיסים שלי ועוד אחיין אחד, עם שתי אחיותי

למרות זאת אחותי שכנעה אותי אבל , ממנה ציוד כי אבא לא הרשה לי לא רציתי לזרוק. הלכתי עם המזוודה הכבדה .להונגריה

  .הוקל לי כך.י חלק מהציודוזרקת

  

, מכן לאחר . שלנו עזרו לנו והמשכנו לדודה ,שם היו אנשי הסוכנות היהודית שטיפלו באנשים, בהונגריה יןדברצעיר הגענו ל 

בו ") ארצברגר"הנקרא (שם שהינו בבניין , המשכנו לאוסטריה .שם שהינו כחודש ימים. בעליית גג שמו אותנו עם יהודים נוספים

  .תהסתובבנו בחופשיו, שם שהינו כשלושה חודשים ללא פחד. חילקו את הבניין עם בדים למספר חלקים. היו הרבה עולים

השליחים של הסוכנות היהודית ביקשו שהנוער יעלה . שני גיסים ואחיין, שתי אחיותי,מיאי, אבי –משם המשכנו לגרמניה 

  .לפלסטין

  

). לעיר בורדו(כדי להגיע לפלסטין לקחו אותנו מגרמניה לצרפת .יחד עם האחיין שלי) פלסטין(עליתי לארץ ישראל  1947בשנת 

 500-שהכילה כ") קסטל- נחשון"בדרך כששטנו נכבש הקסטל בירושלים ושם האוניה השתנה ל" (נחשון"שם עלינו על אוניית 

  .בה ישנו על דרגשים בקומות, איש

  

 .אבל לא היה לנו כח, אנשי הסוכנות היהודית הנחו אותנו להתנגד.ימים הגענו לנמל חיפה והאנגלים תפסו אותנו 15אחרי 

היו כאלה  .במחנה בקפריסין קיבלנו מעט אוכל.האנגלים שלחו אותנו חזרה לקפריסין באוניה שלהם שניראתה כמו בית סוהר



 

הגיעה הודעה שאפשר לשחרר , לאחר מכן .אבל אני לא השתתפתי בזה, שחפרו תעלה כדי לצאת מהמחנה ותפסו אוניה

באותו זמן הייתי בן . ות ידיים על הלחיים כדי לראות אם יש זיפיםבדיקת הגיל היתה לפי העברת שתי כפ. 14צעירים עד גיל 

עד שפירקו את , אני נשארתי עוד עשרה חודשים. הא עלה ארצה והתגייס לצבא. רק אותו העבירו. 15ואחיין שלי בן  21

  .הייתי בארץ ישראל 1949בפברואר  .1949המחנה בינואר 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ דיםלימו: ציוני דרך(
  

לאחר מכן שירתתי כתותחן . עשיתי טירונות בבית ליד. יוסגתעודה ל –' מיד שהגעתי לארץ ישראל קיבלתי פתק עם האות ג

  .סטנסוםרחוב וגרו בחיפה ב, בשלב זה הורי כבר הגיעו לארץ ישראל. במשך כשנתיים

  

. שם ביקשתי העברה כדי להיות עם הורי). רפי'ואדי ג(משם למשלט ליד אילת ו) אשקלון" (מגדל"שלחו אותנו ל, לאחר מכן

ובסופו הקצין ההמונה ביקש , המשכתי לשרת בצפון הארץ עד סוף השירות . הפגישה הראשונה עם הורי היתה מרגשת מאוד

והציע לי , באותו זמן אבי פתח בית מלאכה קטן בו עשה נעליים קטנות .והשתחררתיאך לא רציתי זאת . ממני להישאר בקבע

בשלב זה הייתי כבר . כעבור שלושה חודשים הבנתי שזה לא מתאים לי והאחיין שלי הציע לי להצטרף למשטרה. להצטרף

  ). )בת אחיו של גיסי" (רחוקה- קרובה"היא היתה  –את אשתי הכרתי דרך קרובי משפחה . (2+נשוי

  

. כה של אחי ביפואאחרי הרבה לבטים החלטתי לעבור לבית מל. לא הייתי מתאים לזה –הלכתי לקורס המשטרתי והצטערתי 

קרוב משפחתי הציע לי לעשות קורס  .אז עזבתי כעבור זמן לא רב" עם משפחה לא עושים עסקים"אבל כידוע ש

עשיתי קורס הנהלת חשבונות והלכתי ללשכת  1966בשנת  .טובאמר לי שכך אגיע לתפקיד במקום ו, הנהלת חשבונות/פקידות

  ).כך הייתי במשך חצי שנה. היו משבצים לעבודה רק לשבועיים(אבל היה קשה מאוד לקבל עבודה , עבודה של פקידים

  

" בנק איגוד"הציע לי איש הלשכה לעבוד ב, אחרי מלחמת ששת הימים בה שירתתי כתותחן בסיני, 1967בחודש ספטמבר 

התחלתי .אבל בסופו של דבר הסכמתי. זה היה כמו במשטרה, לא אהבתי את המשמרות. 14:00-21:00צ "בעבודה אח

ובעקבות כך מנהל " כואבת לי הרגל"כ אהבתי את העבודה אז אמרתי ש"לא כ. משם המשכתי למחלקת ציוד, במחלקת הדואר

 10עד גיל פנסיה ועוד , שנים 35-בבנק עבדתי כ .לי להישאר ץהתייעצתי עם חבר שהמלי, הסניף הציע לי תפקיד של שליחויות

  .שנים נוספות כפנסיונר

  

  

  .נינים ועוד אחד בדרך 8, !)שנים 31מתוכם רביעיה שכיום בת (נכדים  8, בנות 2לאשתי פאולה ולי יש 

  

לא יכולתי להיות לבד כיוון ש !שנים 56היינו יחד . מבולבלהייתי , כך הייתי בדיכאון בעקבות. נפטרה פאולה אשתי 2009בשנת 

ואכן  ביקשתי מבתי לברר לי במקומות נוספים .אבל זה לא התאים לי, אביב-הלכתי לתקופת ניסיון בבית גיל הזהב בתלבבית 

כיום אני מרבה להשתתף  .ים-בבת" מגדלי הים התיכון"בבית גיל הזהב הנקרא  הנוכחיהיא מצאה לי את מקום מגורי 

אני מאוד , את הסיפור שלילתעד זו הפעם הראשונה שבאים .ועוד, לצאת לטיולים, לקרוא ספרים, בפעילויות שונות ומגוונות

  .מתרגש ומאוד מודה על כך

  

  .תשמרו עליה, תאהבו את המדינה: המסר שלי אליכם 

  

  2014יוני   ,ים –בת ,סרן דור כהן:  ל ידיתועד ע
  

   



 

  

  –מהביקור שתי תמונות להן

  אותה שלחנו לו בדואר לאחר הביקור, 2014" פרח לניצול"במסגרת פרויקט  מזכרת מביקורנו אצל צבי .1

  

  

למעט אחות אחת שנעדרה (שני ההורים ושאר האחים והאחיות  עם, נת משפחתו של צבי לפני המלחמהתמו .2
 .צבי הוא הילד הקטן שבמרכז התמונה). מהתמונה

 


