
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                    /  
  יוםכשם משפחה ושם פרטי 

  אברהם :שם פרטי  אייל :שם משפחה

  הובתקופתהשואה פרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית( בדפוס  באותיותשמות ומקומות                         יש לרשום 

   בלועזית                                                    לפני  שם משפחה 
     Herch                       |                הרש :         או בתקופתההמלחמה

 :שם נעורים

  בלועזית                                                          לפנישם פרטי   תאריך:      מין
 6 | 4 |1928 :לידה Avrham                           |           אברהם:         או בתקופתההמלחמה ז    

   בלועזיתמקום לידה                                                               
   Sanicul mare, Banat              בנט,  מרה-סניקולאול):       מחוז, ישוב(

 רומניה :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 יה יאקאבח   :נעורים של האם יחזקאל                          :של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/נשויתה /היהאם (

  בלועזית                                                           מקום מגורים קבוע 
                    לפני המלחמה

        |             ):                               מחוז, ישוב(

 :ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה                                  חבר בארגוןמקצוע לפני 
  בני עקיבא :                                    או בתנועה: המלחמה : לפני המלחמה

                                         מלחמה                                          ה בתקופתמקומות מגורים 
                                                                רומניה, בנט, טימישווארה):             ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                      ?ומתיאילו ? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                        ומתיאילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                טימישווארה          :השחרורמקום  

 
 _|_ _|_ _השחרור תאריך 

  חזרת לאחר /עברתלאן   האם שהית במחנה 
 ?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  איטליה וקפריסין     :בדרך לארץ
  

  שנת
 1947 :העליה

   חרויות4 : האנייהשם 
  אם עלה (

 )בדרך הים

http://www.ledorot.gov.il/


   על קורותיך לפני המלחמה י/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

  .אבא ואמא עבדו במסחר בברזל. אני הבכור לארבע אחיות ואח.  שברומניהSanicule mareנולדתי בעיירה 
  

 הוא היה סוחר יינות . כדי שיוכל לנהל חיים יהודיים,  משפחות למניין10- רב ו, יא סבי לעיירה שוחטהב,עוד לפני שנולדתי 
  

  .וכאשר נפגש עם אחד האברכים שהגיע לקנות יין אמר לו שיבוא עם אשתו לעיירה ויהיה רב
  

  ".שומר ראש"היה עבורי שם שמר עלי דודי מהילדים האחרים ו, "חדר"הלכתי לבית ספר בעיירה ואחר הצהרים הייתי ב
  

 והם" שקוצים"היחסים עם הגויים היו סבירים בעיירה אך בבית הספר היו לי בעיות עם ה.) דוד זה נהרג באניה סטרומה( 
  

  .למרות שהמורה היה בכיתה, פעם אחת פתחו לי את הראש עם קלמר של עץ. הציקו לנו בגלל שהיינו יהודים
  

 ,שם הייתי במשך חצי שנה עד שהשוטרים תפסו אותי וגירשו אותי לטימישווארה, ארדאחרי הבר מצווה עברתי לישיבה ב
  

  .עיר שאליה גורשה משפחתי זמן מה לפני

   על קורותיך בזמן המלחמה י/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/ועות נוערתנ/ביודנראט
   :)ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  
  כשהגעתי לשם עמדו שוטרים. וגורשתי לטימישווארה)כנראה שמשהו הלשין( תפסו אותי בארד ותחקרו אותי 1941-ב
  

  ידעתי את הכתובת של משפחתי והלכתי אליהם. בדלת היציאה מתחנת הרכבת ואני לא זוכר איך יכולתי לעבור דרכם
  

   לא ראינו אותו ולא1945עד . ועבד בהקמת גשריםהוא נלקח למחנה עבודה מיד כשהם הגיעו , אך אבא כבר לא היה
  

  חלק מהימים.  חנויות שקיבל אבי דרך קשרי המסחר שהיו לו2בקור ובלי בגדים בתוך , חיינו ברעב. ידענו איפה הוא
  

 י הקטנים היו בבית עם אמי כי לאיאח. הלכתי לישיבה וחלק מהימים הלכתי לעבוד כחניך אצל יהודי שעבד בשביל הצבא 
  

  .היה לאן לשלוח אותם
  

  התלושים . י תלושים והיה הבדל בין התלושים של היהודים לתלושים של אלו שאינם יהודים"את המצרכים קיבלנו ע

  
  שלנו סומנו בסימן שחור ואמא שלי למדה למחוק את הסימן וכך לקבל יותר מצרכים ולקבל כסף ממשפחות נוספות עבור

  
  השוטרים שראו שאנחנו גרים בחנות נכנסו לעשות חיפוש בבית וכל השולחן, עם אחתפ. מחיקת הסימן בתלושים שלהם

  
  ...)וויץאחרת אולי היינו באוש. ( התלושיםהיה מלא בתלושים ואמא הפכה את המפה עם כל

  
  ה שם היית, מ ממקום מגורינו" ק6למרות שהפעילות נערכה במרחק , שנות המלחמה הלכתי לבני עקיבא יחד עם דודי כל

  
  החלק הטוב . 'על גגות וכו,  בבתים-כל שבת היינו הולכים והפעילויות היו במקומות סתר. קהילה אורתודוכסית נוספת

  
  . ביותר היה הריקודים שרקדנו אחרי כל פעילות

  
   יש אם: "הוא ענה, ניץ וכאשר שאלו אותו איך ייתכן שהוא מרשה ללכת לבני עקיבא'בישיבה שלמדתי בה לימד רב מויז



  
  ." מותר לו- אחד לאלף שהוא יעלה לארץסיכוי 

  
  קיבלנו , אך ממש לפני שהגענו לבוקרשט נתפסנו, בניסיון לעלות ארצה, באחד הימים חברי ואני נסענו ברכבת לבוקרשט

  
 גיד שאנו אני זוכר שהשוטרים רצו שנ. עד שגורשנו חזרה לטימישווארה בליווי שוטר, מכות והיינו כמה ימים בבית הסוהר

  
  ....קומוניסטים ואפילו לא ידעתי מזה אומר

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
  ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
   
  סבי ודודי קנו כרמים. שם הוחלט להקים הכשרה באזור טימישווארה ואליה עברתי,  נסעתי להכשרה בבוקרשט1945-ב
  

  לאחר תקופה זו התקבצנו לקבוצה מבני עקיבא במקומות שונים ואני. בעיירה קרובה ועבדנו בהם במשך שישה חודשים
  

  ובעזרת הבריגדה גנבנו את גבולות, המשכנו במשאיות ומשם נסענו ברכבות לבוקרשט .הייתי היחידי מההכשרה שלי
  

  כ"יטליה נשארתי כמעט שנה כיון שטיילתי עם חבר מורונה ועד סנטה מריה דלווקה ואחבא. אוסטריה ואיטליה, הונגריה
  

  כמעט עשרה ימים היינו על האוניהבמשך  ". החרויות4" ומשם עלינו על אוניית הדיג Aviateהארגון שלח אותנו ל
  

 נו לאוניות הגירוש ששלחו אותנוולאחר קצת עימותים הועבר, וכשהגענו לחוף של תל אביב הבריטים גררו אותנו עד חיפה 
  

  מדריך נוסף העביר . ה' במשך חצי שנה בה הייתי בקפריסין שימשתי כמדריך ספורט ועשיתי ספורט עם החבר.לקפריסין
  

  .לנו שיעורים והיינו עושים הצגות
  

  .יםכשלא היה מה לעשות הלכתי למטבח לגרד שאריות מהסירים כיון שקיבלנו לחם אחד עבור שמונה אנש
  

  לאחר חודש השתחררתי מעתלית ובגלל.  העלו אותנו האנגלים על אוניות והביאו אותנו לעתלית1946באמצע דצמבר 

  
  .שנחשבתי כחלק מעליית הנוער הצלחתי לארגן לכל החניכים שלי ללמוד במקווה ישראל אך אני נשלחתי לפרדס חנה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ם הראשון הלכנו לעבוד בקטיף תפוזים ולאחר שהרווחתי 8כבר ביו. בפרדס חנה קיבלתי מיטה ושכרתי חדר עם חבר
  

   אגורות 35הרווחתי בירושלים עבדתי בנגרות ו .עברתי לדודתי בירושלים, מספיק כסף כדי לקנות לי חולצה ומכנסיים
  

  .הפרנסה הייתה כל כך קשה עד ששמחתי אם הצלחתי לקנות קופסת סרדינים וגבינה צהובה לפני שבת. ליום
  

  ".הגנה"נאמר לי שעליי להשבע ל, סידרו לי עבודה במשטרה ואחרי שעברתי את כל הבדיקות והתקבלתי, בהמשך
  

  אך בטעות ,  כדי שיהיה לי סימן"יחזקאל"בי ושם מישהו יקרא כדי להשבע להגנה התבקשתי להגיע לקופת חולים מכ
  

  .הלכתי הביתה, "יחזקאל"ולאחר שחיכיתי ולא קראו " אצלניקים"הלכתי לקופת חולים מכבי של ה
  

  יום אחד קיבלתי פתק . ואיימו עלי שיטפלו בי אז ברחתי לבני ברק ושם עבדתי" בוגד"למחרת התקשרו אלי וקראו לי 
  

 " התנדבתי"כאשר הגעתי לשם נאמר לי שבאופן אוטומטי . לת עם תאריך ושעה להתייצבות בבית ספר ברמת גןמתחת לד



  
  באותה תקופה החלו יריות מיפו לתל אביב וקיבלתי צו קריאה להתייצב בתחנת האוטובוסים ומשם נסענו  .ח"לפלמ

  
  .במשוריין לנגב

  
  ,בינתיים. נשלחתי יחד עם חבר לקיבוץ בארות יצחק, להיות במקום כשרהיינו באזור ניצנה ובגלל שרציתי , לקראת פסח

  
   בבארות יצחק הייתה מחלקה !.ואף אחד לא חזר וכך נשארתי בחיים) פעולת משטרת ביר אס לודג(הכיתה יצאה לפעולה 

  
  .והצטרפתי אליהם" חיות הנגב"של 

  
  .לכפר אונו כל משפחתי הגיעה לארץ ואחרי שהם הסתדרו הם עברו 1952-ב
  

  .שם הייתי מדריך חקלאי, עבדתי בבלוקים ואחר כך עברתי למושב והייתי ממקימי בית חלקיה
  

  . ילדים3ונולדו לנו , 1962-התחתנתי עם פרידה  מירושלים שנפטרה מסרטן ב
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



