"לְדוֹרוֹת"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
שאלון לרישום קורות ניצולי 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 מפורסם באתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :דוד

שם משפחה :אוריאל

שם משפחה איתו נולדתי :אנגל

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך ,אין צורך לענות עליה
בלועזית Engel

שם פרטי איתו נולדתי :דוד

בלועזית David

עיר לידה:

בלועזית

שם פרטי ושם משפחה של האב :ברוך

שם פרטי ושם נעורים של האם :קופל מלכה

מקום מגורים קבוע לפני המלחמה :פוקשאני

בלועזית Focşani

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה 5 :כיתות עממי
)יסודי ,תיכון ,אוניברסיטה ,ישיבה(

מקצוע לפני המלחמה- :
)תלמיד ,סנדלר ,מורה(

מין:
שנת לידה:
7/8/1929
ז/נ
ארץ לידה :רומניה

ארץ המגורים :רומניה
חבר בארגון או בתנועה:
)בית"ר ,השומר הצעיר ,בני עקיבא(
לימודים בחדר

מקומות מגורים בתקופת המלחמה :צ'רנוביץ' בוקובינה רומניה
)שם העיר או האזור ושם הארץ(
בלועזית
במידה והיית בגטו ,ציין את שמו
Chernivtsi
צ'רנוביץ'
בלועזית
במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז ,ציין את שמו
Transnistria, Bârlad, Ukraine
טרניסטריה-ברלאד-אוקראינה,
תאריך השחרור20/2/1944 :
המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי :בלטה  BALTAאוקראינה
ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור

במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
)מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה ,גרמניה
ואיטליה(

צ'רנוביץ'

במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין ,ציין ממתי עד מתי

שנת עליה:

במידה ועלית באנייה ,ציין את שמה

22/4/1948

קוממיות

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :הבית בו גדלת ,בית הספר ,חברי ילדותך; במה עסקו הוריך ,המשפחה המורחבת ,חגים ומאכלים
נא לכתוב בגוף ראשון
כל המשפחה -אבא ואמא עם  4הילדים ,שתי בנות ושני בנים ,עברנו להתגורר בשנת  1934מכפר הולדתי נמיגיה
בטרנסילבניה לעיר צ'רנוביץ' שבבוקובינה ברומניה .ב 1940כבשו הרוסים את כל בוקובינה ובסרביה ושהו כשנה עד שעזבו עם
פרוץ המלחמה מול הגרמנים והארצות המתלוות כמו רומניה והונגריה .בשנת שהות הרוסים הכריחו אותנו ללמוד בכיתה
קודמת ,בגלל אי ידיעת השפה הרוסית.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)גירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים במחתרת ,השתתפות בבריחה או
בהתנגדות ,האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,במי נעזרת או אולי למי עזרת(:

עם השחרור עי' הרוסים בשנת  1944חזרה המשפחה )בלי אבא -שנפטר בחורף הראשון  (1941ללא מים ,מזון או תרופות.
מחלת הטיפוס פגעה בכל אלה שלא נעו והם נפטרו תוך מספר ימים .משארית היהודים ,כ 900-יהודים שהגיעו לכפר שעל
הנהר  ,BUGאחרי החורף הראשון אספו  3משפחות ביניהם משפחתנו והועברנו לתוך הגטו של העיירה ברשאד .לקראת
השחרור העבירו אותנו לעיירה בלטה BALTA

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

עם הגעתי מקפריסין לארץ במסגרת עליית נוער גויסתי לצה"ל לגדוד ) 15גורן( של חטיבת גולני .נלחמנו באיזור צמח ,דגניה
א' ,רמת הגולן ,בית שאן .אחרי ההפגה הראשונה עברתי ל -ח.א .עברתי קורס אלחוט מירס ,קורס מכ"מ )ראדאר( ,קורס
קצינים בבה"ד  ,1וקורס חילי .שירתי כקצין אחזקה בגף קשר בשדה רמת דוד ומפקד גלי הקשר ומפקד יחידת קשר ח"א
בקריה בתל אביב.
במקביל לשירות הצבאי השלמתי תעודת בגרות ,תואר בוגר אוניברסיטה ברמת אביב ת"א בתחום סוציולוגיה ומדעי המדינה.

ראיון :דוד אוריאל
חולון ,ינואר 2013

