
 

 "ְלדֹורֹות"                                        
 סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                      

 
 השואה   ישאלון  לרישום קורות  ניצול                          

 
 בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים. איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר  

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

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

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב  וחינוכית. אוסף הסיפורים מפורסם

 
 

 שם משפחה ושם פרטי כיום
   שם משפחה:

 פז
   שם פרטי: 

 צבי 

 פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                    
 במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה                                   
 שם משפחה איתו נולדתי:           

 גולד                                           
                                               בלועזית

 
Gold 

 צבי   שם פרטי איתו נולדתי:
                                                      

   בלועזית
          Harry                                  

 מין:                      
 ז    

 שנת לידה:  
1935 

 עיר לידה:   
                            ידניץ'                                  

       בלועזית
              Yedinitz                               

 : ארץ לידה 
 מולדוביה 

 שם פרטי ושם משפחה של האב: 
 יעקב גולד 

 ויצמן  רחל  שם פרטי ושם נעורים של האם:
 

 מקום מגורים קבוע לפני המלחמה:  
                                                      ידניץ

              

   בלועזית
                      

Yedinitz                      

 ארץ המגורים: 
 מולדביה 

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

 היה ילד  

   :מקצוע לפני המלחמה
    (תלמיד, סנדלר, מורה)
                               

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

 
 מקומות מגורים בתקופת המלחמה:     

במולדביה, חבל ארץ טרנסניסטריה, עיירה ברשט באוקראינה, כפר פוליבקה באוקריאנה, גטו   ידניץ:  (שם העיר או האזור ושם הארץ) 
                ברשט באוקראינה, צרנוביץ' באוקראינה ומשם לרומניה בדרך לישראל.

                                                                                    
     ברשט במידה והיית בגטו, ציין את שמו   

 
   בלועזית

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

                                                                                                                
   בלועזית

 
                                                                גטו ברשט        המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי: 

 ... 
 תאריך השחרור:   

 
 ציין את שמו   במידה והיית במחנה עקורים

 (מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה, גרמניה ואיטליה) 
 
 

 ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור   
 ידניץ, מולדביה

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


 

 במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי במידה והיית 
 

 שנת עליה: 
 
 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה 
 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה  
 :)במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים ומאכלים; ךחברי ילדות, הבית בו גדלת, בית הספרציוני דרך: (
 

לכתוב                                                                                                                                            נא 
 בגוף ראשון 

שנמצאת בצפון מולדביה. היינו ארבעה אחים: יוסף, אני, ראובן ופנחס. לסבתא שלי קראו מרים   גדלתי בבית שלנו בעיירה ידניץ
 ולסבא קראו אריה, הם התגוררו, לאמא רחל ואבא שלי, יעקב עבד בייצור מוצרי פרוות.  

 
 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 

במחתרת, השתתפות (גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים 
 האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת): ,או בהתנגדות בריחהב
 
 

אני ומשפחתי גורשנו מהבית שלנו בידניץ ועברנו לבית של סבי וסבתי באותה עיירה. כשהגרמנים נכנסו  1939בשנת 
. הוליכו אותנו בשיירות ארוכות, צעדנו 1941בשנת    למולדביה גורשנו ביחד עם כל יהודי מולדביה לכיוון אוקראינה

ניסינו , שם  לגטו בעיירה "ברשט" באוקראינה  פחתי הגענואני ומשוחצינו את נהר "הפרות" ואת נהר ה"דניסטר". משם  
   . 1944עד שנת  לשרוד

 
 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה): חייךהביתה,  תך(השחרור וחזר

 
 

ידניץ לעיירה שלנו  ולחזור  חזרנו  בבית ספר  ללמוד  זה. התחלתי  כל  נפלאה שהצלחנו לשרוד את  , הייתה הרגשה 
נסענו לצ'רנוביץ', אוקראינה. זאת כדי לעבור את נהר "הפרוט" לרומניה שם היה רעב גדול   1945לשגרה ובאביב  

 באותם שנים. 
עלינ נגחו  מרומניה  הבריטים  לישראל  וכשהתקרבנו  היהודים"  "מדינת  אוניית  על  הצלב  ו  נציגי  עליה.  והשתלטו  בה 

 האדום הורידו אותי מהאנייה מסיבה רפואית ואיתי גם בני משפחתי. 
 
 
 

 נא ספר/י על חייך  בארץ 
להעביר ( שברצונך  המסר  המשפחה שהקמת,  התרבותית,  או  הציבורית  פעילותך  ארצה,  עלייתך  בעת  תחושותיך 

 ):לדורות הבאים
 
 

וגרנו בהרצליה. אני ואשתי התגייסנו לגרעין נח"ל והיינו שותפים להקמת קיבוץ כפר  בהכרזת המדינה    14הייתי בן  
 בית, נולדו לנו שלושה ילדים ושישה נכדים. נו הקמ . אני וקטיעזה

תמיד אני חשבתי שעם כמו שלנו חייב להיות חזק, עם צבא ועם נשק, במצב שאתה יכול לשמור על עצמך. אם לא 
תך. דבר ראשון שאני ראיתי כילד היה החולשה של היהודים שלא היה להם עם מה להתגונן, ירמסו או  -יהיה לך את זה

לא היה עם מה! לא היה שום דבר. אבל אם אתה מאורגן להגנה עצמית כמו כל עם אחר אז אתה יכול לשרוד, אתה  
 לא היה כלום! וזה המסר המיידי שלי, לשרוד. -יכול להילחם על החיים שלך. אז 

 



 

 

 

 

 

    infovatikim@pmo.gov.ilדוא"ל:  למשרד לאזרחים ותיקים ב את השאלון המלא נא לשלוח  

 * 8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 
 נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר. 

 ראיון. או להעבירו סרוק בדוא"ל בצמוד ל 02-5605034: יש לשלוח את הנספח בפקס 
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