
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  שלומוביץ
  :שם פרטי

  מאיר

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               שלומוביץ

  בלועזית
SHLOMOVITS                                               

  :המלחמה או בתקופתה פרטי לפני שם
                                                            מאיר

   בלועזית
MEIR                                               

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך
27.01.1925 

    :לידה עיר
                                                              טחוס

   בלועזית
 CHUST                                                          

  :ארץ לידה
 כוסלובקיה'צ

  :של האב שם פרטי
  אבר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 'יהודית רזמוביץ

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                  טחוס 

   בלועזית
CHUST                                          

  :ארץ המגורים
  כוסלובקיה'צ
 

, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )אוניברסיטה

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  תנועהאו ב חבר בארגון
  

  ): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                           פולין,ורשה

     : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

     ורשה
                                                                                                                                                      

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

                                                                                                       

                                               :              מקום  השחרור

 גרמניה
  :  תאריך השחרור

01.05.1945 
  : ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים

 
   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  הונגריה, גרמניה
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  אוסטריה

  :עליה שנת
1946 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  ביריה

  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .למשפחה בת עשרה אחים ואחיות, כוסלובקיה'צבחוסט שב 1925נולדתי בינואר 

  .אבי התאלמן מאשתו הראשונה ואמי התגרשה מבעלה הראשון. לאבי ואמי אלה היו הנישואים השניים
  .אני ועוד שתי אחיות נולדנו לאחר נישואיהם. ו הראשונים היו לאבי שלושה ילדים ולאמי ילד אחדימנשוא

  .אמי היתה עקרת ביתו' וב' לכיתות א" חדר"אבי היה מורה ב

  .ובבית הספר " חדר"למדתי ב
  

  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 /גון יהודיאר/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  .עם פרוץ המלחמה קבלנו הודעה שמוציאים את כל היהודים למחנות עבודה
  .הלן נלקחה למחנה ריכוז וכל שאר המשפחה הועברה לאושוויץ, בודפשטעברה ליזי לאחותי 

הרמתי אותו על כתפיי והנחתי אותו במשאית בה ,רצתי לרכבת . הוא לא חש בטוב, ועקים לי שאבי נשאר ברכבתשמעתי שצ
  .מאז לא ראיתיו. אבי ביקש ממני שלא אעזוב אותו אך לא היתה לי ברירה. הורו לי לשים אותו

  .את אמי וששת אחיי הקטנים לקחו לקרמטוריום
  .מלחמהונחמן במשך כל ה ףנשארתי עם אחיי יוס

  .לאחר מספר חודשים הובילו אותנו ברגל לתחנת רכבת . יחד עם קבוצה של אנשים נלקחנו לורשה לעבודות פרך

אנשים החלו לחפור באדמה עם כפות על מנת להוציא ממנה מים כיוון . לא היו לנו מים ואוכל, ההליכה היתה מאוד קשה
  .מתו בדרךהרבה מהאנשים . משם נלקחנו לדכאו במשאית. שהיתה לחה

  . נקר גדול למטוסים הגרמנייםובנינו ב, מדכאו הובילו אותנו למחנה מילדורף שם עבדנו בפרך
  .כאשר הגיעו האמריקאים והרוסים הוציאו אותנו לכיוון שוויץ

אחד היהודים ברכבת צעק לכולם לזרוק את . הפציצו אותנו האמריקאים והרבה נהרגו כתוצאה מכך, בדרכנו לשוויץ, ברכבת
  .כך עשינו וההפצצות פסקו. ציץפהמעילים שלהם למעלה על מנת שהאמריקאים יראו שיש ברכבת אסירים יהודיים ויפסיקו לה

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  .ס ואושפזתי בבית חולים בגרמניהלאחר השחרור חליתי בטיפו

  .נחמן אחי נפטר שלושה ימים בלבד לפני ששוחררנו ואילו יוסף אחי השני שרד ונסע להונגריה
  .שרדנו ארבעה אחים בסך הכל .בביתה של ליזי אחותיבבודפשט נפגשנו שוב 

הלכנו ברגל עד . ילה אותנו לגבוללאחר עשרה ימים עלינו לרכבת שהוב. נשארנו בבודפסט ונרשמנו לטרנספורט לארץ ישראל

  .אחד המלווים שלנו נתן וודקה לחייל רוסי וזה העביר אותנו את הגבול. לגבול אוסטריה שם היו הרוסים
  .הגענו לאוסטריה ומשם עלינו לאונייה ביריה בדרכנו ארצה

  .לאחר עיכוב מול הבריטים הגענו לעתלית

  

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

  .שם הכרתי את אשתי לעתיד. ל"בארץ שכרתי חדר בחיפה והתגייסתי לארגון האצ
  .עברנו להתגורר ברעננה ועבדתי כשוטר 1954בשנת ,נישאנו 

  .מונה ניניםשבעה נכדים וש,יש לנו שלוש בנות, כיום אני מתגוררים בקיסריה

  
  

  רותם אבני: ראיון
  2009אוגוסט  .קיסריה

  
  עדי מלכא: עריכה

  

 


