
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  סגפי  :שם משפחה
  

  שמעון :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

        סגפי :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Szegfu בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Shimon בלועזית                                                      שמעון  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך

  ארד  ): מחוז, ישוב( ם לידהמקו
                                                              

 Arad בלועזית
                                                           

  רומניה :ארץ לידה
 

  גולדשטיין אולגה :שם פרטי ושם נעורים של האם  )מקס(מרדכי  :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                       ארד:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  רומניה :ריםארץ המגו                                       Arad   בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני   : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  רוסית-באזור החזית הרומנית, הונגריה-גבול רומניה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

 23.8.1944  :תאריך השחרור

מחנה הונרה  ? ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

 סנטה מרינה די ליאיקה
  ארד ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  
  

 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1947 :עליה שנת  קפריסין :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  ברכה פולט

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, יבהסב, משפחה: ציוני דרך(
יהודים עם קהילה אורתודוכסית  6000מתוכם , תושבים 120,000ארד הייתה עיר עם . גרתי בארד עם הוריי ואחי הגדול

ואחריו בית ספר תיכון , ית ספר יסודי של ארבע כיתותהיה ב .אנחנו היינו בקהילה הקונסרבטיבית .וקהילה קונסרבטיבית
  . ממלכתי

  . לא עבדתי לפני המלחמה .מגיל עשר ,שהשתייכה לתנועה הציונית הכללית, השתייכתי לתנועת הנוער הציוני

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , דויה ושם בדויזהות בבמסתור 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

נעשה  1941בשנת . קיבלו פרנסה ומגוריםש, איש 500ארד קלטה . יםהתחילו לפנות יהודים מהכפרים הסמוכ 1940בשנת 

ומשם , תחילה עברנו למחנה צבאי גדול. י השלטונות"ע 18-45כאשר תוך שלושה ימים נאספו כל הגברים בגילאים , מעצר
כמו כן , 1941 הטלאי הצהוב ניתן באוגוסט. העבודות כללו עבודות חירום והכנה לעבודה. התבצעה החלוקה למחנות העבודה

  . מנהיגים יהודים וקומוניסטים גורשו לטרנסניסטריה

  .אך בסתר, במהלך המלחמה השתייכתי עדיין לתנועת הנוער הציוני
שם התחלתי . חזרתי לעיר ארד. המקום היה לא מגודר ולכן היה אפשר לברוח, לקראת סוף המלחמה ברחתי ממחנה העבודה

  .רומניה- גריהשהגיעו דרך גבול הונ, לטפל בפליטים

  

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

 1944ומאוגוסט , המשכתי לפעול בתנועת הנוער הציוני. על מנת לקבל תעודת בגרות, סיימתי את לימודי התיכון בארד

  .1945עד שנת  –תנועה בערים שונות ברומניה שימשתי כשליח ה
משם הבריטים , האוניה הגיעה לנמל חיפה". ברכה פולט"על אוניית , יצאתי מאיטליה עם גרעין של התנועה 1946באוגוסט 

  .1947היינו שם עד אוקטובר . גירשו אותנו לקפריסין

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, באישירות צ, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
, את קיבוץ הגשמה בפרוזדור ירושליםייסדנו  ,1948באוגוסט , לאחר מכן. ושם עשינו הכשרה חקלאית, הגענו לקיבוץ הושע

, 1962-1965ם הייתי שליח של הסוכנות היהודית בשני. 1962הייתי חבר בקיבוץ עד שנת . שעם הזמן הפך למושב שיתופי
  .ועוד שנתיים עבדתי בקליטת עולים מקנדה וארצות הברית

  
  
  

  2011ינואר . קריית אונו
  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


