
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  שאול  אברהם מאיר

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Avraham Meir  אברהם מאיר  
:       מין   :לידה תאריך  :ופתההמלחמה או בתק שם פרטי לפני   בלועזית

      Shaul  16/06/1938 נ / ז     שאול  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Iasi רומניה  יסאי 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  רוזה  משה
  ):  אה לפני המלחמהנשו/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Iasi רומניה  יאסי 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 טרנסניסטריה
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  בלטה
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 44-45 טהבל

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  יאסי 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   1964  מספיה

  
  
  

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


 

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

כשהגיעה  4  הייתי בן, לא זכור לי הרבה דברים.ביתנו היה מוצף במים תדירבחורף  .עם סוסיםבעגלה מוכר סודה כ עבד יאב
  .הזיכרון שלי לא מאפשר לי לזכור מה היה לפני המלחמה מכיוון שהייתי קטן מאוד .המלחמה לעירנו

  
  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 /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/חההשתתפות בברי, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
רכבת ב בזמן שנסענו .רצינו לחזור לאמא שהיתה גרה בבלץ .1941ו את אבא שלי ברכבת המוות בשנת שלחשכשהייתי ביאסי 

 אמא היתה עובדת אצל הקצינים הגרמנים ואני תולה .מרעב במחנה סבלנו .בלטהמחנה  ושלחו אותנו לתפסו אותנו הגרמנים
  .ה ממחלות ורעבפטרנשרה אחותי  .שם שנתייםשהינו  .להם את הבגדים

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, הבריח, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

 עד שהכניסו אותי לבית היתומים ,ברחוב בלי בגדים ובלי נעלייםישנתי  . לא היה מה לאכול.אחרי שנתיים חזרנו בחזרה ליאסי
י הביתה לא היה לי מה ובגם לאחר ש . אותי הביתההאמא קיבלה כסף מהרומנים והוציאכש ,10-11עד גיל הייתי ביאסי שם 

חיפשתי עבודה  . בלילות הייתי ישן בחוץ, גונב פירות, הייתי אוכל אוכל מהרצפה,י ברחובותתטשוט .ונבלאכול רק אם הייתי ג
מי שהיה מנצח והייתי מתחרה בתחרויות ובנבחרת רומניה באגרוף  ישתתפת ה.לא יכולתי לעבוד כי לא היה אוכלאך בניין ב

כל הסבל שעברתי ברומניה אי אפשר לתאר ואי אפשר כל החיים נתתי הכל בשביל המדינה את  .היה מקבל אוכל בתמורה
  .ל חיי סבבו סביב האוכל מאיפה להשיג אוכל ואיך מגיעים ליום הבא כ.להסביר

   
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
תי  היה לי טוב בחיים עבד,בית שמשעברתי ל . לא הרגשתי שום הפליה היינו מכל העדות.לשדרותהגעתי רצה אעם עלייתי 

תפקיד בהייתי עושה שם מילואים גם ו.  ב.מ. עבדתי ב ב.בצבא בתותחנים במלחמת ששת הימיםשירתי  . והתקדמתי בעבודה
הייתי מדריך אגרוף  .ר מכן הייתי קבלן עצמאיאחולליד בית שמש עבדתי בבניין לאחר מכן במפעל של אופניים בקיבוץ  .ךרת

נהנה שיש במדינה ושפע  אני נהנה מה.אך מכיוון שלא יכולתי לקדם את ענף הספורט הזה עזבתי, ס"במתנ, בטירת הכרמל
גלית  האמצעי חי בזוגיות עם ילדה ובתי אשר בני .היה בצבא בצנחנים. 3+ נשוי משה בני הבכור . מכל רגע במדינה הזו

  .וגם היא שירתה בצבא, שני ילדיםעם גרה ביקנעם ) לםאמס(
  
  
  

  שימרית בן עזרא: ראיון
  2010מאי . טירת הכרמל

  
  קרן אלמוג: עריכה
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