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  26/11/1934 :לידהשנת 

 

  יאשי :  עיר לידה

  

  Iasi     בלועזית

                                           

  רומניה  :ארץ לידה

 
  מרקו סגל  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  חנה דויד  :ושם נעורים של האםשם פרטי 

 
                                                   יאשי :  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Iasi 

  רומניה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  " השומר הצעיר"

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1989 
  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                                                                                                                                         

היה לנו מה . א שלי הייתה בבית עם הילדים והייתה עוזרת לאביואימאני זוכרת שאבא שלי עבד בתור נגר , אני הייתי קטנה

מא שלי יא, אנחנו היינו משפחה מסורתית .אני ואח שלי, היינו שני ילדים .הייתה לי משפחה טובה. ללבושלאכול והיה לנו מה 

  .וכמה היא אהבה ואהבו אותה, מא היא הייתהיאיזו א. היו כלים נפרדים, לא היה בשר וחלב ביחד. שמרה כשרות בבית

  .והיו לי חיים טוביםלמדתי בבית ספר  .רבה חברים בעירוהיו לי ה, הייתי בשומר הצעיר

  

  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

היהודים יכולים לצאת מהבית עם טלאי צהוב רק כדי ללכת  10אחר כך אמרו שמשעה . אסור לנו לצאת מהביתאני זוכרת שהיה 

כל פעם היו מגיעים . לא היה מים, ובערב לא היה אור, תרופות, שעה אחת הייתה לנו לקנות לחם. לא סתם ללכת לטייל, לשוק

אח שלי היה על . היינו מתחבאים מתחת לאדמה כדי שלא יימצאו אותנו. היו טסים מטוסים והורגים יהודים, לעיר והורגים יהודים

עד , מאותו רגע הוא היה נכה כל חייו. הידיים של אבא שלי והנאצים לקחו אותו וזרקו אותו על המדרכה כשהוא היה בן שלוש

  .היא הייתה כל כך רזה ולא היה לה כוח, קילו 36מא שלי שקלה יאני זוכרת שא .שנפטר

  

אבא שלי ועוד שישה קרובי משפחה שלי , יהודים מהעיר יאשי 15,000זה היה יום שבו נהרגו  - היה פוגרום בעיר 1941ני ביו 29ב

היה חום אימים וסגרו את . הם ישבו כמו בקופסא -יהודים באותו הקרון 120לקחו אות אבי ברכבת משא עם עוד . ביניהם

כך שהקרון היה כמו , כ חזקה"הקרון למעלה היה עשוי מפח והשמש הייתה כ .הדלתות והחלונות של הקרון כדי שלא ייכנס אוויר

, מי שהעז להוציא את ידו מהחלון. אנשים סבלו מרעב ומהחום ושתו את השתן אחד של השני רק כדי שגרונם לא יהיה יבש. תנור

אחר כך עם עגלות . תים החוצהוזרקו את גופות המ, ראו מי מת, פתחו את הדלתות, קילומטר 50אחרי . מייד כרתו את ידו

כדי שהגופות לא יתנפחו וכדי שהריח לא , זרקו את הגופות אחד על השני בקבר כמו זבל. העבירו את הגופות לבית הקברות

גרנו בתוך מחסן בעיר עד . ולא היה לנו איפה לגור) את אימי ואת אחותי,אותי(גירשו אותנו מהבית שלנו , אחרי הפוגרום .יתפשט

  . המלחמהשנגמרה 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

היינו חברים במשך שנה והיינו . הייתי בחתונה בעיר ושם פגשתי את בעלי שהוזמן לחתונה מהעיר בה הוא גר 1965בשנת 

, שכרנו דירה בעיר יאשי  .לכן לאחר כשנה התחתנו, לא היה לנו כסף להתחתן. לעיר שלימתראים רק בסופי שבוע כשהיה מגיע 

בננו הראשון מלברט נולד . ובעלי עבד במפעל רהיטים, שנה באותו המפעל 30עבדתי  - אני הייתי מהנדסת. עברנו ארבע דירות

, יש לקרוא על שם מישהו שנפטר מהמשפחההמסורת שלנו הייתה שלכל ילד שנולד . נולדה רוזפינה 1969ובשנת  1967בשנת 

של אבא של בעלי ושל , של אבא שלי, שילוב של שלושה שמות שונים -מלברט. וכך הגענו לשמות ילדינו, ולכן שילבנו שמות שונים

יוון רצינו הרבה זמן לעלות לארץ אבל מכ.מא של בעלי ושל דודה שליישילוב שמה של א -אותו הדבר אצל רוזפינה. דוד של בעלי

  .  90כאשר אימי הייתה בת , 1989לארץ בשנת  עלינו .לא יכולנו לעלות -שאחי היה איתנו והוא היה נכה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

ו שלושה וחצי חודשים בבית מלון מכיוון שלא היה לנו איפה לשים את אח ננשאר. אימי ואחי, הילדיםעם  1989עלינו לארץ בשנת 



 

לאחר שלוש שנים . ומאז אנחנו גרים פה, נתנו לנו כסף מהסוכנות וקנינו את הדירה הזאת, אחר כך השכרנו דירה בחיפה. שלי

זה . מכיוון שהוא נשאר לבד והוא לא יכול היה לטפל בעצמו זה היה מאוד חשוב שאשמור על אחי. 93כשהייתה בת , אימי נפטרה

  .שקלים לשעה בשביל שיהיה לנו מה לאכול 12הייתי מנקה בתים ב - היה מאוד קשה בארץ

  

הילדים שלנו למדו בטכניון  . בעלי עבד במפעל של פלסטיקה. רסאני עבדתי בתור מהנדסת טקסטיל ועבדתי ביוניד, לאחר מכן

  .אור ודורון, חן - היום יש לנו שלושה נכדים .שנה 12אחי נפטר לפני  .גם אנחנו למדנו עברית באולפן. ועבריתושם למדו אנגלית 

  

 

  , חיפה, יעל ספינר :ראיון

  2013אוגוסט 

  


