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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  'דוידוביץ
   :שם פרטי

  הרש 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, השאלה אינה נוגעת אלייךבמידה ו                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  'דוידוביץ

                                              בלועזית
  

Davidovich 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  )גרישה(הרש 

   בלועזית
 Hersh (Grisha) 

                                         

                     :מין
 זכר

   :לידהשנת 
12.3.1931  

 
  :  עיר לידה

  ‘בלודג אלכסנדריהנובה 

       בלועזית
 Nova Alexandria 
Lodge                        
                

  :ארץ לידה
 פולין

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  'אברהם דוידוביץ

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 ' ץלויימלכה עזר

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  ‘בלודג אלכסנדריהנובה ב

   בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 פולין 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  איטליה, קזחסטן, אוסטריה, סיביר                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, היית בגטובמידה ו

                                                                                                                              

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

     טריהאוסבמחנה עבודה בסיביר ו

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
1948 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  פולין

  ציין ממתי עד מתי, יןבמידה והיית במחנות מעצר בקפריס
  

  :עליה שנת
1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  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

פחדנו כי בעיר נשארה , ביום שישי בזמן שאנחנו מתקדמים לכיוון רוסיה אנחנו רואים המון מטוסים ושומעים הפגזות של מטוסים 
משפחה אשר נשארה העיר שבה גרנו נמחקה ולא נשאר ממנה שום דבר וכך גם ההסתכלנו אחורה וראינו ש, משפחה שלנוהכל 

ינו מתקדמים לגבול של רוסיה יבזמן שה.גבול בין פולין ורוסיה העל , אבא המשכנו ללכת לכיוון ירסטרוג עםהייתי אני . רהשם קבו
נו צריכים יהי, בדרך היה גשר  פחדנו מאוד הלכנו בשוליים הדרך לכיוון רוסיה, בצדי הדרך מין מטוסים  וסביםינו מיאז אנחנו ה

עגלה וחלק החורה וגם חלק מן אנו חייבים להשאיר סוס מימפגזים של מטוסים ולכן הי גשר היה מפוצץהלעבור אותו אבל 

גשר והגענו לגבול של רוסיה לא רצו לתת לנו להיכנס ושמענו שאנשים קוראים הברנו את עהרכוש שהיה בתוך העגלה לאחר שמ
ו שמועה שמי שרוצה לחזור לפולין הוא יכול אבל אז אנחנו שמענ .רבה אנשים נשארו שמה ולא רצו לעזובהו" . ' נג'בז: "לנו 

בוגדים  תםלא חוזרים לפולים כי הרי אתם א ואמרו למהלנו  הרביצואנשי צבא ו   באו ,ואז כול מי שלא רצה לעזוב ונשאר .לחזור
אבא רצה לקבל אישור . תומכים במלחמה  מכים במשטר הגרמני וגם היו אומרים שאנחנו מלשינים לגרמנים ובנוסף שאנחנווות

 לעאוניה יותר נכון  לעוהעבירו אותנו לאיזשהו מקום ושם שמו אותנו , לילה באו משאיות הבאמצע . לחזרה לפולין אבל לא קיבל 
כרת  אבא שלי ,היה קר מאוד, בסיביר היה שלג . מאוקראינה שלחו אותנו לסיביר למחנות עבודה . סירה והפליגו לאוקראינה 

עם פיילה מים וזרם אותם כד לכרתי עצים בבוקר היה יותר קל להעביר עצים ממקום " סנקי "שם לקח , קם בלילה    אבל. עצים 

סוס שהכבד טרי הסוס ואמרו לאבא שלי לאכול את הכבד של ההם הרגו את , אבא שלי ראה לא טוב ונודע על זה לרוסים ,למקום 
בזמן המחנה בסיביר נולד לי אח קטן , הכבד של הסוס ולאחר זמן אבא שלי התחיל לראות וזה מה שאבא שלי עשה הוא אכל את

שהתעוררנו ראיתי את אחי כולו כחול שהוא קפוא מרוב קור אנחנו המשכנו לחיות שמה עד כ תוקראו לו אליעזר אשר יום למחר

היה לו חום גבוה , נסיעה חלה אחי הבל בזמן א. ינו צריכים לנסוע למצרים ישאמרו לנו שאנחנו נוסעים לאוזבקיסטן ומשם ה
אחי היה . נשארנו בבית חולים באוזבקיסטן , הנסיעה עו באמצנלא יכולנו להמשיך בנסיעה אז אנחנו ירד, דלקת בגרוןלו הייתה ,

לו ליתפ לאחר כמה ימים אח שלי מת ורופאים אמרו שהם ,זו מקבלים רק חייליםכאבל תרופה , פניצילין  –צריך לקבל תרופה 
אבא מצא איזה .רופאים לא עמדו בהבטחה ה, אחי זרוק באיזה מחסן את אבא מצא אחרי כן אבל  כמה ימים    בקבורה של אחי

 אבל אז לכול פולני היה שן מזהב, לא היה לנו מה לקחת , פרצו לבית שלנו פורצים  דביום אח, בית שבו יכולנו לגור זמן מסוים 

 כך פרצו לבית שלנו כמה, שןא שלי ואני זוכר שהם התחילו להרביץ לו בשביל לקחת את האז הם רצו לקחת את השן מאב
, גרנו בחוץ , בהתחלה לא היה לנו איפה לגור . עברנו לאוקראינה , לסבול את זה  לא יכולנו.שנים  6כך גרנו באוזבקיסטן    פעמים

ו לנו לנסוע לקולחוז ששם אתה עובד ומקבל אוכל בתמורה הם המליצ" ? מאיפה " , " ? מי אנחנו: " אנשים ראו אותנו ושאלו 
  .בקולחוז טוב ספר והיה לי- כי היה מספיק אוכל והיה לנו מקום לישון ובנוסף אני גם למדתי בבית, שם היה לנו טוב , לעבודה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה ,חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

יהודים שרצו לחזור לפולין אבל אני לא רציתי לחזור כי ההייתה רכבת והיא הייתה אוספת את כול , מלחמה חזרנו לפולין האחרי 

העבירו . לעלות לארץ  בזמן שאנחנו חזרנו לפולין אנחנו שמענו על ארגון שעוזר ליהודים .היה לי כול כך טוב שרציתי להישאר
נט שהוא יו‘לשם הלכנו בלילות ברגל ומאוסטריה העבירו אותנו לאיטליה והיה שמה ארגון בשם ג, לאוסטריה אותנו בהתחלה 

  .אבא שלי לנסוע רק לארץאת אבל פגשנו רב ששכנע    בהתחלה רצו לשלוח אותנו לקנדה, מגורים עוזר לפליטים למצוא מקום
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר לדורות הבאים, המשפחה שהקמת, לותך הציבורית או התרבותיתפעי, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

רצו לגייס . משם הגענו לקריות. בפרדס חנהלמשל כמו  בשדה ותעבודעליתי לארץ ישראל ולקחו אותנו לכול מיני  1948בשנת 

חן בעינייך ויש עליו - אם אתה רואה איזשהו בית שהוא מוצא: "אמרו לו. לא היה מוכן עד שנקבל דירהלצבא אבל אבא  יאת אב
חברים שלי הגם אני עמדתי להתגייס עם מה לאחר זמן  .וכך אבא שלי עשה "לעצמךבית הקח את ימנעול ותהמנעול תפרוץ את 

בשביל  גיליאת הורים שלי הורידו ה ,נו במחנותישבזמן שהיהסברתי . אני קטן מדיאבל בהתחלה לא רצו לגייס אותי כי אמרו ש
שיניים השאני הגעתי לרופא הוא אמר לי לפתוח את הפה ולפי כאותי לרופא שיבדוק אותי  הפנו .נת אוכל נוספתשאני אקבל מ

במהלך השרות  ,52התגייסתי לגבעתי לגדוד  .רופא אמר לי שאני יכול להתגייסהק בן כמה אני ולאחר בדיקה שלי הוא בד

לאחר השחרור  . יתי לוחם אני גם הייתי נהגינות ובנוסף לכך שהירבה פעילויות מבצעיות וקיבלתי תעודת הצטיההשתתפתי ב
  .כסוכן ביטוחים וגם עבדתי במפעל למנוע

  

  


