
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  מכל
  

   :שם פרטי
  יוסף

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
                                  מכל          

                                              בלועזית
mechel 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

                                 יוסף                     

   בלועזית
                     yosef                     

:                     מין
    

   :לידהשנת 
25.12.1932 

  :  עיר לידה
                                                   רדאוץ           

       בלועזית
radautz                       

  רומניה :ארץ לידה
 

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  שמואל דוד מכל

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 ברטה יעבץ

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

        רדאוץ      

   בלועזית
     radautz                                    

  :ארץ המגורים
 רומניה

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

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  הנוער הציוני

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                            אוקרינה-קופירג.אוקרינה  -מוגילב           
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 מוגילב
   בלועזית

                       mogilev                                                                                                                            

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 מוגילב

  :  תאריך השחרור
 

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

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  רדאוץ

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
  

1974 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         
  

לנובמבר לקחנו איתנו כמה  11ב,ץיאו את היהודים מבתי הספר ברדאוהוצ 40סגרו את בית הספר משנת  לפני המלחמה

מא ילפני המלחמה אבא עבד בתור מנהל חשבונות ואהוריי עסקו ,חפצים והעלו אותנו לרכבת שכל זה קרה בשמחת תורה

 שלא מכיל בו קהילה של יהודים היינו שם מספר ממש מועט של יהודי זורגרתי בא,הייתי הילד היחידיהייתה עקרת בית אני 

  .היינו הולכים כולם לבית הכנסת שהיה במקום שהוא עד עצם היום הזה קיים

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

  

התחנה ,הכניסו אותנו לרכבת את רוב היהודים ומי שעשה זאת זה היו הרומנים 41בנובמבר ,40המלחמה החלה בשנת 

בקושי , למוגילב פודולסקה לאוקראינהולאחר יומיים העבירו אותנו דרך נהר , הטאקיהראשונה שהייתה שהורידו אותנו נקראת 

  .לקחנו איתנו לדרך תיק קטן ובו ממש קצת דברים,הגענו למוגילב היה קר ממש

  

 גם ימים שהיינו שם 3לאחר ,ימים סבי נפטר 3הגענו והכניסו אותנו לבתים גדולים שכנראה שימשו בעבר כבתי חולים ולאחר 

היה לנו מלא חברים ,ו אותנו לכפר קופויגרות שם לא היה בתי שימוש לא היה כלום כולם היו עושים את צרכיהם בכל דרךהעביר

  .באו הרוסים 44האחראים עלינו בגטו היו בהתחלה הרומנים ובשנת ,לביוהיינו עושים תיאטרון בגטו במוג

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךשחרור וחזרה(

  

  

  .בבעלי חיים 2גמרתי בית ספר טכני ואחר כך המשכתי לעשות תואר  'ץאחרי המלחמה חזרתי לרדאו

  

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

  ):לדורות הבאים
  

  
היום יש ,וכאשר הגענו לארץ  ההורים שלי נפטרו כאן,97עד שנת  75לאחר שעליתי לארץ עבדתי בשירותים ווטרינריים משנת 

  .ילדים שהם הנכדים שלי 2לי ילד אחד ולו יש 

  

  
  2014מאי , חיפה, עופר נתנאל : ראיון

  

  

  



 

  

    infovatikim@pmo.gov.il:  ל"דואלמשרד לאזרחים ותיקים באת השאלון המלא נא לשלוח 

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר

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


