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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

   :שם משפחה

  גיורא

   :שם פרטי

  דוד

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייך במידה והשאלה                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי

                                          גורא 

 בלועזית                                             
Gora 

  
  :שם פרטי איתו נולדתי

  דוד

  בלועזית 

   David                                    

:                     מין

   זכר 
  : שנת לידה

1927 
  :  עיר לידה

                                                              ץישדל

  בלועזית     

Siedlce                                          

  :ארץ לידה

 פולין
  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  )בארץ(ל "צבי ז) חמהלפני המל(הרש לייב 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 שוסטר
:                                                     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  מחוז לובלין 42רחוב פולסקיגו 

  בלועזית

 Folskygo 
  :ארץ המגורים

  פולין

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

 כיתות עממי 5
   :מקצוע לפני המלחמה

                            תלמיד   

  :חבר בארגון או בתנועה

  

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  .בצפון רוסיה קומילרפובליקת  29.4.1940- ב 1939ובר בריסק ליטא באוקט(באזור הסובייטי בפולין בריסקברחתי לאזור  

                                                                                  
  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 במידה והיית במחנה עקורים

 WETLLAR AND LAHN–בגרמניה המערבית 
 

 ין מקום אליו חזרת לאחר השחרורצי
    

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  1947-1949" קראולוס" 63קפריסין מחנה 

  :שנת עליה

4/2/1949  

 

  ציין את שמה, ועלית באנייהבמידה 

  אוניית לקוממיות



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון

היה דוד גורא ששונה עקב  שם משפחתי לפני השינוי, מחוז לובלין 42בפולסקיגו , בפולין 19/04/1927שמי דוד גיורא ונולדתי ב
הבית היה בגודל של חדר והיה מטבח אבל זכור לי בית חם ואוהב , גדלתי בבית דתי ובו חמש נפשות. הזיקה שלי ליהדות

  .אבי הרש לייב היה חייט צבאי מכובד בפולין ואימי רחל הייתה עקרת בית. מאוד

היינו חבורה של שישה בנים ובת אחת בשם ; ד מיוחדיםזכורים לי חברים מאו, את בית הספר סיימתי בחמש כיתות עממי
, בתקופת החגים בבית היה אושר. החשבתי אותם כמשפחה והם מאוד חסרים לי, ה והיינו נוהגים לשחק יחדיו ביער'רבקל

  .שמרנו בזמנו על כל מצוות החג והשבת והדת וכל חג היה אירוע מיוחד, אווירה מלאת שמחה ואור

  .אותנו ובזכותו אני נותרתי בחייםהוא הציל , אחד מהם שמו רפאל, םלאבי היו שלושה אחי
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):זרת או אולי למי עזרתבמי נע, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

חדר אחד ומטבחון ובמשך , נשרף וכל המשפחה ברחה לביתה של סבתא שגם היה קטן"  וולרכיץ"הכפר שלנו  1939בשבת 

חלקנו לצד , בתקופה הזו הסובייטים החלו בהעלאת יהודים לרכבות. שבועיים גרנו כך עשר נפשות תחת קורת גג אחת
ופה נכנס אחיו של אבי רפאל לתפקיד המציל והציל אותנו מהרכבת שהייתה  לצד הפולניהסובייטי של פולין וחלקנו השני 

הוא , מיד לאחר שחרורו הוא שב ושוב הציל אותנו, לבסוף רפאל נעצר ונכלא לשלוש שנים. אמורה לקחת אותנו לצד הסובייטי

, רחנו לבריסק בצד הסובייטי בעזרת רכבתב. העביר אותנו לצד הסובייטי עד נהר בוג עד למקום שנקרא דרוגוצין הסובייטי

אוכל . היו אלפי אנשים ואני זוכר שהסובייטים שמו לנו מעט מים קרים וחמים וברחנו למקום שבו יכולנו ללמוד תורה ברציף

  .ובגדים לא היה לנו לכן נאלצנו לגנוב בגדים ואוכל על מנת שנשרוד

סות של ברית המועצות ואז היינו צריכים להגיע להחלטה האם לקבל סטאלין סגר את פולין והעביר אותנו לח 20/06/1940ב

 . Brest-Litovsk)(י סטאלין למאסר פתוח בבריסק "אני בחרתי לסרב ונשלחתי ע, את האזרחות או לסרב
 ,נשארנו ביערות קומי במשך כחמש שנים, י גנרל סיקורסקי"ופולין סופחה לרוסיה ע" ברברוסה"החל מבצע  1941בסיום שנת 

  .זכורה לי תקופה נפלאה שעליה כתבתי רבות
בדיוק הספקנו לברוח מפוגרום כשנה לאחר המלחמה יכולתי לחזור מאוקראינה עקב הסיפוח וחזרתי ברכבת לפולין  1946ב

  .הקלצ

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

' מפולין לישראל אך אם הגיענו לנמל חיפה נעצרנו וגורשנו למחנה פליטים מס" לקוממיות"עליתי ארצה באוניית  1947בשנת 
ככה התחילה דרכי הצבאית וכך גם הכרתי את אשתי לעתיד , במחנה הצטרפתי למחתרת ההגנה כשנה שלמה, בקפריסין 63

  .איטה ומאז אנחנו נשואים

  

  ך  בארץי על חיי/נא ספר

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

  ):הבאים

רחל שמהם יש  -אברהם ובת -בן, יש לנו שני ילדים, הקמנו משפחה לתפארת, עלינו לארץ ישראל אני ואשתי איטה 4/2/1949ב

ים ואז שוב חזרנו -גרנו כמה שנים בקריית, גרנו בחיפה, עלייה החוזרת לארץ לנמל חיפהעם ה .לנו חמישה נכדים וארבע נינים

 ,30/03/1973בחיל המודיעין עד  שירתי, סרן-בחיל הים בדרגת רב ושירתיל "התגייסתי לצה.לחיפה ששם אנחנו חיים עד היום
   .חצי שנה לפני מלחמת יום הכיפורים

  .צבא עבדתי בצי הסוחר מטעם משרד הביטחוןשפות ולאחר שחרורי מה 6-אני דובר כ

סרן ובתי היא אחות -בני הגיע לדרגת רב, את הדת ואת הארץ ומטבעי אני ציוני גאה וכך חינכתי את ילדיי להיות אני אוהב

  . על העםאני מוצא שזה חשוב שנספר את סיפורינו ונעביר את המסר לעולם ולדור הממשיך וכך נשמור על הכבוד ו, במקצועה

  



http://www.siedlce.org.il/content/blogcategory/118/553/lang,hebrew  

  להמשך קריאה מצורף קישור מתוך אתר של יוצאי קהילת שלדיץ 
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  אמיר מנדלסון

  2013מרץ 
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אמיר מנדלסון: ראיון

מרץ , נהריה

  


