


  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  AUREL ARTHUR אוריאל ארתור    :שם פרטי  BAR-JOSEPH בר יוסף   :שם משפחה

                                    פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה

  במקומות המסומנים) גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      

                                    JOZSEF|    וזף'ג:           ו בתקופתההמלחמה א
 :שם נעורים

  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 |:                                                המלחמה או בתקופתה

:       מין
 זכר   

  תאריך
  15|06|1936 :לידה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
 DEJ                |'                   דז):                    מחוז, ישוב(

   :ארץ לידה
  רומניה

  שם פרטי
 KAPPEL       קפל יעקב          :של האב

  שם פרטי ושם 
 SERENA DEUTCH       סרנה דויטש  :נעורים של האם

  הבעל   /שם פרטי של האישה
 ):   נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(

  שם נעורים
 :  של האישה

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
            לפני המלחמה        

 DEVA HUNEDORA                |   הונדוארה, דאוה      ):         מחוז, ישוב(

  :ארץ המגורים
  

  רומניה                  
  תואר אקדמי/השכלה

 : לפני המלחמה
  מקצוע לפני                                 חבר בארגון

  :  ו בתנועהא:                                   המלחמה
  ם בתקופת המלחמה      מקומות מגורי

 ):                                                                            ארץ, מחוז, ישוב(
                                                                                                                          

                                                              רומניה, הונדוארה, דאוה                                          
                                 ?                                                                                               אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                          
                                                                    לא                                    

?                                                                                                                                אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                          
                                                                                                           לא                                   

                                                    :                      מקום  השחרור
 CLUJ-NAPOCAנפוקה                   '              קלוג

תאריך השחרור  
1944|08|23 

  האם שהית במחנה 
     לא?שם המחנה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן עברת
 '    נשארתי בקלוג?)ציין מקום(השחרור 

  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
                                          רומניה  

 :העליה  שנת
1961 

 )אם עלה בדרך הים: (שם האנייה

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


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

היה לנו בית גדול בן . אני זוכר שהעיר הייתה יפה. שברומניה' גדלתי בעיר דז. 15/6/1936ריך נולדתי בתא

  . אבי היה בעל רשת של עשרות חנויות טקסטיל ואמי הייתה שותפה שלו בחנויות. חמישה חדרים

  
  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/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  

תנועה ומפלגה לאומנית קיצונית ; Garda de Fier: ברומנית" (משמר הברזל "באו אל אבי חברי, 1941בשנת 

גם הבית שלנו . ואילצו אותו לחתום על טופס לפיו הוא מוותר כביכול מרצונו על עסקיו, )ואנטישמית ברומניה

בעיר הוא נלקח למחנה עבודה , באותה שנה. מפתח כי השלטונות רצו שהכל יהיה בשליטתם-עבר להיות בדמי

SIBIU ,הוא גם נפצע , שם. שם בשבירת אבנים והכנתן למסילות ברזל" עבד"ו, עיר בעלת שורשים גרמניים

נמלטו לדבה ,  גרמני-שהייתה תחת שלטון הונגרי, )Torda(אחיו של אבי ומשפחתו שחיו בעיר טורדה . ברגלו

ילד בלונדיני עם עיניים , בן חמשהייתי אז . על מנת להישאר בחיים ועברו להתגורר אצלנו עד סוף המלחמה

אני זוכר שאמא שלי הייתה . ולכן יכולתי להוריד את הטלאי הצהוב מבלי שיחשדו שאני יהודי, ירוקות- כחולות

. לפעמים גם בזמן ההפצצות של המטוסים, אופה עוגות ואני הייתי מוכר אותן לחיילים גרמניים בתחנת הרכבת

המוכר היה אומר לי לגשת לסוף התור ,  אני זוכר שכשעמדתי בתור ללחם.הרומנים הפשוטים לא היו אנטישמים

 הוא היה נותן לי גם את הלחם –כשהחנות הייתה מתרוקנת מהנאצים , בסוף".  ניתן גם לכלבים–ומה שיישאר "

אבי שב אלינו , 1943לקראת סוף . כדי שאמא תוכל לאפות את העוגות למכירה) מצרך נדיר אז(וגם קילו סוכר 

השלטונות אפשרו לאבי לפתוח צריף , שם. 'ויחד עברנו לעיר קלוג) לא ידוע אם ברח או שהמחנה שוחרר דאז(

והשלמתי אותה , בשל מחסור במכסות תלמידים, )1943(הפסדתי שנת לימודים אחת . שבו מכר פריטי טקסטיל

  ").  20ספר מספר -בית"ששמה הוחלף דאז ל(מאוחר יותר בגימנסיה העברית 

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /א ספרנא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

נכנסו הרוסים לעיר ורומניה , בזמן השחרור. אלי אדוארד,  נולד אחי הצעיר והיחיד1945אחרי המלחמה בשנת 

דמי (דירה שלוש פעמים כי השלטונות אילצו אותנו בכל פעם לעזוב נאלצנו להחליף . הפכה להיות קומוניסטית

ושם התגוררנו עד '  בעיר קלוג27 ברחוב פאריס 1950סוף סוף מצאנו דירה בשנת . בהתראה של חודש) מפתח



הייתי חבר . אבל קיבל סירוב, אבי הגיש בקשה לעלות לארץ, בכל שנה, עד אז. 1961עלייתנו לישראל בשנת 

סיימתי את לימודיי בגימנסיה , בשנה זו.1948ונית של בני עקיבא עד שהיא יצאה מחוץ לחוק בשנת בתנועה הצי

. סיימתי תואר ראשון. בימוי ומשחק) Caragiale(ילה 'למדתי בבוקרשט באוניברסיטת קרג, לאחר מכן. העברית

טיינתי בכך ונבחרתי לשמש הצ. 7הייתי סייף עוד מגיל .  בין מקצועות החובה היו מקצועות הסיוף והריתמיקה

עסקתי בבימוי ובמשחק , במקביל. עד עלייתי ארצה) חרב ודקר, רומח(בנבחרת רומניה כסייף בשלושת הכלים 

השלטונות חייבו לתלות באולמות את . עברתי לתיאטרון הבובות, 1960בשנת . 1957מאז ) בעיקר בימוי(

 החוצה עם תמונה ממוסגרת גדולה של סטאלין יצאתי, באחת ההצגות. מ"תמונותיהם של סטאלין ושל רה

  ." מזמן הייתם צריכים לתלות אותו. שכחתם לתלות אותו, ה'חבר: "ואמרתי לקול צחוקו של הקהל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

מיד הצטרפתי לנבחרת ישראל והשתתפתי . גן-כספורטאי מצטיין של נבחרת רמת, 1961בשנת עליתי לארץ 

כפועל פשוט בתפקידים שונים , התחלתי מאפס. אביב- יוסף בתל-גרתי עם הוריי בשכונת הדר. במכבייה השישית

 1964בשנת . " בושה לא לעבוד–אין בושה במה עובדים "המוטו שלי היה . מחלק תה בבנק וכולי,  מחלק לחם–

התחלתי לעבוד . 1976נולד בשנת , שי, בננו השני. חיים, נולד בננו הבכור, התחתנתי עם אשתי ושנה לאחר מכן

הפכתי להיות מנהל , 1972עד שבשנת ,  והתקדמתי אט אט בסולם התפקידים1965כארכיבאי זמני פשוט בשנת 

אשתי . 2001עד ,  שנים36.5 הפנים במשך עבדתי במשרד"). מרשם"אז הוא נקרא (הלשכה למנהל אוכלוסין 

המשכורת לא הספיקה , כשהייתי פקיד זוטר במשרד הפנים. גד בנייה טרומית- עבדה כטכנאית בניין בחברת יובל

עם תום עבודתי במשרד (עבדתי בנוסף בשתי עבודות שונות במשך היום , לי ולא הייתה לי דירה משלי ולכן

, 1964בשנת . ואימנתי בסייף, באר טוביה וכפר סילבר, ם לכיש נהורההדרכתי תיאטרון ביישובי): הפנים

הייתי , בעצמי. הייתי מאמן נבחרת ישראל בסייף, 1966-1972בשנים ". הפועל אשקלון"הקמתי את קבוצת 

אולם אשתי סירבה , 1972הייתי אמור להשתתף באולימפיאדת מינכן בשנת . בעבר אלוף ישראל מספר פעמים

 זכיתי באליפות הסיף 1983בשנת . כך ניצלו חיי. שבדיוק חזרתי מאליפות העולם במדרידשאצא מכיוון 

). FIE(בסייף " בוועדה העולמית" הייתי חבר 1974-2004בשנים . העולמית למקצוענים בוינה במקום השלישי

, 18-כביה ההמ, באחרונה שבהן.  המכביות בכל מיני תפקידים13השתתפתי בכל . ניהלתי תחרויות סייף שונות

קיבלתי פרס על מפעל , 2009בשנת . ל"ל וכבוחן ראשי של שופטים בינ"שימשתי גם כשופט בינ. בתור מנהל

  . חיים מטעם הועדה האולימפית הישראלית

במלחמת . מלחמת יום כיפור ומלחמת שלום הגליל,  מלחמת ששת הימים–שירתתי בשלוש מלחמות ישראל 

התחלתי . אך זה לא מנע מהם לשלוח אותי למילואים כעבור חצי שנה, ללבששת הימים נפצעתי בצלעות סמוך 



  . ופרשתי בתור סרן עקב הגיל" עורף" סיימתי קורס קצינים 41בתור חובש ובגיל 

כפצע שלא , זיכרונות השואה נשמרים לכל החיים. אני מרגיש שמסתכלים כל הזמן על השואה מכיוון כללי

).  4.5בן (ואיתי ) 6בן (מתן , )12.5בת ( דנה –יש לי כיום שלושה נכדים . םאשתי נפטרה לפני חמש שני. נרפא

  
 


	אוריאל
	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 




