
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilרים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  שם משפחה ושם פרטי כיום

  שריד :שם משפחה

  

  דוד :שם פרטי

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                  

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

   יעקובוביץ :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

 :שם נעורים

   בלועזית                                                          :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
  זכר 

  :לידה תאריך
11.4.28 

   ):מחוז, וביש( מקום לידה
                                                              

   בלועזית
                                                           

  הונגריה -כוסלובקיה'צ :ארץ לידה
 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם  :של האב שם פרטי

 
                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  שנמצאת בקרפטרוסיה -עיירת מיידן

  :ארץ המגורים                                           בלועזית

  הונגריה - כוסלובקיה'צ
 

   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  תנועהאו ב חבר בארגון
  

  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  הונגריה -כוסלובקיה'צ                                     

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  1944-1945בשנת  -מחנה מאונטהוזן, 1944בשנת  -מחנה אושוויץ בירקנאו ?אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                     גונסקירכן יער: מקום  השחרור
 

 4.5.1945  :תאריך השחרור

   ?שם המחנה ?האם שהית במחנה עקורים
 גרמניה

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

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  .ישראל, נורבגיה

   :עליה שנת
1950 

   :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  אוניית נגבה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

                     :)רות בארגוןחב, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
             
תי הייתה משפח .הונגריה -כוסלובקיה'בצ, קרפטרוסיהעיר בעיירת מיידן שנמצאת ב ,שומר מצוות, בית יהודי טיפוסיגדלתי ב

אמי . תואמנם לא היינו עשירים אך בכל זאת לא היה חסר דבר בבי, הוריי היו דתיים. ואני הרביעי מביניהם ילדים עשר בת
כי ולאחר 'בתקופת לימודיי הייתי הולך לבית ספר צ. היה לנו בר כפרי בשביל הגויים. הייתה עקרת בית ואבי היה סוחר

  .תורה ומצוות" חדר"הייתי לומד ב 20:00עד  14:00מ, הלימודים

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; סייע באופן משמעותי להצלתך

  
ומאז אותו היום לא ראיתי את , קח אותי לישיבה קטנה רחוקה מהביתלאבי . המצווה שלי חגגו בפסח את בר 1941בשנת 

בעזרת , הייתה לי אפשרות. אזור פולני ולא היה לי לאן לחזורל- הגרמנים ל ידיקחה לאזור שהיה כבוש ענל משפחתי. משפחתי
חודשים ואנשים הקהילה ניסו לעבור את  המעקב לקח מספר. לעקוב אחרי התקדמות הגרמנים, אנשים שנותרו מהקהילה שלנו

 המתרחששלי עימם נותק ולא היה לי שום מידע על הקשר אי לכך . אך באחת מהשבתות נתפסו ונורו כולם, הגבול בחזרה

הונגריה וניסיתי ליצור  בצד השני שלהיו קצת יהודים . נותרתי בין שמים וארץ. לא ידעתי לאן ללכת .בעבר השני של הגבול
מנע יניסיתי לה. אותי מעבר לגבולגם אחרת היו שולחים , חייתי בסכנה שלא יעלו עלי כי לא היו עלי מסמכים. רעימם קש
  .מהגירוש

אולצתי לענוד . קיבוץ נדבותוב, תפילות בשבתבין , התגלגלתי מעבודה לעבודהו, גם שם שלטו הגרמנים, כוסלובקיה'ברחתי לצ
 בסבלתי מרעושרדתי את הסלקציה של מנגלה . מכן נלקחתי למחנה אושוויץ לאחרו 1944שרדתי כך עד שנת . טלאי צהוב

יתי צריך לרדת יה. היה איום ונורא. לרעב כשגופי כבר התרגלבטרנספורט גדול למאונטהוזן  נשלחתי. צוענים רבים נספובזמן ש
הפקודה שילדים יים עד שהתקבלה הצלחתי לעבור שם יומ. יםגדולמאוד  יםסלע כתפינונו צריכים לסחוב על יהיו מדרגות 185

  .א יודע מה הביא אותם להחלטה הזאתעד היום אני ל .למחצבה הזאתיהודים לא הולכים יותר 
חלק לקחתי . הקימו שם בית חרושת לאווירוני קרב. קרקעית- עבדתי בכריעת מנהרה תת ושם משם לקחו אותנו למחנה קרוב

שיום אחד הגיעו אווירונים של עד , 1944כך היה עד דצמבר . להרתחת מ הפלוגת עבודה שחפרה והגדילה את המנהרב

  .צמצמו במנות המרק ואנשים החלו למות ,למחרת מנת הלחם ירדה לחצי. ת הברית והפגיזו את המקוםבעלו
 .ימים מלאים ללא אוכל ומים במשך שלושה צעדנו את צעדת המוות. למאונטהוזןהחזירו אותנו ולאחר מכן  עד מרץהיינו שם 

בבוקר אספו ו אנשים נחנקו למוות. אותנו בלילה דחסוובהם  היו שם צריפים עם חלונות צרים ,הגענו באוסטריה ליער גונסקירכן
זזתי לכיוון הכביש . כל השמירה מסביב למחנה נעלמהכשלפתע  4.5.1945-עד ה ,כך היה כל לילה. את המתים מהרצפה

  .אני ואחי - שרדו את המלחמה משפחתימבני  שנייםנודע לי כי רק  יותרמאוחר  .יפים אמריקאים'אשי שם חיכו לנו גהר

  

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

מפראג המשכתי  ".חזרתי לחיים"שתי כי הרגו ,חזרתי ללמוד, הכניסו אותי לבית ילדים. י לפראגלאחר המלחמה חזרת

 1949ועד  1946בשנת . היו תנועות נוער וכדומה, תה שם גימנסיהיהי .שנים במחנה עקורים 3בגרמניה שהיתי . לגרמניה
. אוכל על בסיס קבועלנו  שלח" וינט'ג"ה ארגון .י מדריך בתנועת השומר הצעיריתיה ,בגרמניה על תולדות הישוב היהודי למדתי

 מאוחר יותר .ארצה הכשרנו יהודים ממרוקו לקראת העלייהשם , לנורבגיה" השומר הצעיר"ארגון  ל ידינשלחתי ער מכן לאח

  .במסגרת שהייתי בנורבגיה הכרתי את אשתי. למדתי בסמינריםו עבדתי בתור מורה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, או תרבותיתפעילות ציבורית , שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

 MA-ו BA-בארץ השלמתי את לימודי ה .ל"בהמשך שירתתי בצה .עם קבוצה גדולה של תלמידים" נגבה"עליתי ארצה באוניית 
לי . אילן- כשיצאתי לפנסיה למדתי יידיש באוניברסיטת בר .הפסקתיאך התחלתי דוקטורט וגם , בלימודי היסטוריה עברית

  .נינים 2-ו ,האוויר- כיום אחד מהם טיס בחיילש נכדים 3, נולדה בת אחתולאשתי 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  אחותי ואחי, בן דודי ששרד - מימין לשמאל

    

  דוד שריד באחד מביקוריו         .9 גילכוסלובקי ב'ס הצ'בביה
  באושוויץ בירקנאו במסגרת המסע לפולין     התמונה ללא כיפה היות ואסרו ללבוש אותה

 
 
  

  מירי זיו: ראיון

  2013יוני , טבריה

  
 


