"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי:
שאול

שם משפחה:
אברהם מאיר

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים
בלועזית

שם נעורים:

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה:
אברהם מאיר
בלועזית
שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה:
תאריך לידה:
מין:
Shaul
שאול
ז  /נ 16/06/1938
בלועזית
מקום לידה )ישוב ,מחוז(:
ארץ לידה:
Iasi
יאסי
רומניה
שם פרטי ושם נעורים של האם:
שם פרטי של האב:
רוזה
משה
שם נעורים של האישה:
שם פרטי של האישה/הבעל )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
Avraham Meir

מגורים קבוע לפני המלחמה :
יאסי
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:

בלועזית

Iasi
מקצוע לפני המלחמה:

ארץ המגורים:
רומניה
חבר בארגון או בתנועה:

מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ(:
טרנסניסטריה
האם היית בגטאות? אילו ומתי?
בלטה
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:
בלטה
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות בדרך לארץ:

תאריך השחרור:
44-45
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?
יאסי
שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:
שנת עליה:
מספיה
1964

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

אבי עבד כמוכר סודה בעגלה עם סוסים .בחורף ביתנו היה מוצף במים תדיר .לא זכור לי הרבה דברים ,הייתי בן  4כשהגיעה
המלחמה לעירנו .הזיכרון שלי לא מאפשר לי לזכור מה היה לפני המלחמה מכיוון שהייתי קטן מאוד.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
הייתי ביאסי כשששלחו את אבא שלי ברכבת המוות בשנת  .1941רצינו לחזור לאמא שהיתה גרה בבלץ .בזמן שנסענו ברכבת
תפסו אותנו הגרמנים ושלחו אותנו למחנה בלטה .במחנה סבלנו מרעב .אמא היתה עובדת אצל הקצינים הגרמנים ואני תולה
להם את הבגדים .שהינו שם שנתיים .אחותי שרה נפטרה ממחלות ורעב.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
אחרי שנתיים חזרנו בחזרה ליאסי .לא היה מה לאכול .ישנתי ברחוב בלי בגדים ובלי נעליים ,עד שהכניסו אותי לבית היתומים
ביאסי שם הייתי עד גיל  ,10-11כשאמא קיבלה כסף מהרומנים והוציאה אותי הביתה .גם לאחר שובי הביתה לא היה לי מה
לאכול רק אם הייתי גונב .שוטטתי ברחובות ,הייתי אוכל אוכל מהרצפה ,גונב פירות ,בלילות הייתי ישן בחוץ .חיפשתי עבודה
בבניין אך לא יכולתי לעבוד כי לא היה אוכל .השתתפתי בנבחרת רומניה באגרוף והייתי מתחרה בתחרויות ומי שהיה מנצח
היה מקבל אוכל בתמורה .כל החיים נתתי הכל בשביל המדינה את כל הסבל שעברתי ברומניה אי אפשר לתאר ואי אפשר
להסביר .כל חיי סבבו סביב האוכל מאיפה להשיג אוכל ואיך מגיעים ליום הבא.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
עם עלייתי ארצה הגעתי לשדרות .לא הרגשתי שום הפליה היינו מכל העדות .עברתי לבית שמש ,היה לי טוב בחיים עבדתי
והתקדמתי בעבודה .שירתי בצבא בתותחנים במלחמת ששת הימים .עבדתי ב ב.מ.ב .וגם הייתי עושה שם מילואים בתפקיד
רתך .עבדתי בבניין לאחר מכן במפעל של אופניים בקיבוץ ליד בית שמש ולאחר מכן הייתי קבלן עצמאי .הייתי מדריך אגרוף
בטירת הכרמל ,במתנ"ס ,אך מכיוון שלא יכולתי לקדם את ענף הספורט הזה עזבתי .אני נהנה מהשפע שיש במדינה ונהנה
מכל רגע במדינה הזו .בני הבכור משה נשוי  .3 +היה בצבא בצנחנים .אשר בני האמצעי חי בזוגיות עם ילדה ובתי גלית
)אמסלם( גרה ביקנעם עם שני ילדים ,וגם היא שירתה בצבא.

ראיון :שימרית בן עזרא
טירת הכרמל .מאי 2010
עריכה :קרן אלמוג

