
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מלכוס :שם משפחה

  

  סרגו :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

           מלכוס: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Malcos בלועזית
                                              

 :שם נעורים

 Sargo בלועזית                                                        סרגו  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין

 נ/  ז   
   :לידה תאריך

    בוקרשט ): מחוז, ישוב( המקום ליד

                                                              

   בלועזית
                                                           

  רומניה :ארץ לידה

 
  ספרנה :שם פרטי ושם נעורים של האם  אליעזר :של האב שם פרטי

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                       בוקרשט:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  רומניה :ארץ המגורים                                           בלועזית

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  גרמניה, אוסטריה, הונגריה  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

    בקנג, נגפוק?    אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                    גרמניה:     מקום  השחרור
 

 :  תאריך השחרור

  אוסטריה ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה  :עליה שנת  איטליה וקפריסין :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  לא תפחידנו

  



 

  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
  ):ועצותמה אווקואציה למרכז ברית/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
  . הייתי ילד שובב ומלא שמחת חיים. אני הבן השלישי מתוך ארבעה. אבי היה בעל מוסדות. נולדתי בבית אמיד ומלא כל טוב

נכנסו אלינו הביתה . מסעדתו של אבי נהרסה. שרפו והרסו, בזזו –יחד עם הגרמנים עשו פוגרום , הלגיונרים 1941בשנת 

  .ששמה ידוע בספרי ההיסטוריה, אנה פאוקר, הייתה לנו אז מדריכה. הפכנו לנרדפים ללא שום הקלות. והרביצו לכולנו

, עשינו את כל הדרך ברגל. והמשכנו לאוסטריה, נשארנו מספר שבועות, להונגריה הגענו. ברחנו דרך היערות 1944בשנת 

אחר כך , וינט לקחו אותנו לזילדבורג'מארגון הג. בצפיפות גדולה, שם גרנו ברוטשילד ספיטל, הגענו לוינה. 14הייתי אז בן 

מחנה השמדה  –חרי חודש נלקחנו לפוקנג א. משם נלקחנו במשאיות לשדה תעופה ליד מינכן. היינו בהרים בגרמניה. לגרמניה

  .חודשים בגרמניה 22היינו . אס.שם היה בית ספר לקציני אס, משם נלקחנו לבקנג. עם שתי משרפות

  

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

, אז עברנו את האלפים עם אנשי ההגנה. 1947שם נשארנו עד אפריל , י האמריקאים ואנשי ההגנה לאוסטריה"ענלקחנו 

גררו אותנו  .י הבריטים"ובמהלך ההפלגה נתפסנו ע, הפלגנו לארץ ישראל. שם הייתי מספר חודשים. והגענו לבארי באיטליה

  .ונשלחנו לקפריסין, הרביצו לנו, לנמל חיפה

  
  ל חייך  בארץי ע/נא ספר

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

עבדתי כמאלף כלבים במשטרה . לאחר מכן כטייח בבניין, עבדתי כחניך ברכבת. ח"הגעתי לארץ וישר נלקחתי למלחמת פלמ

יש לי שתי . שנים וחצי בתור טכנאי טלפונים 39עבדתי . תקשורתהתחלתי לעבוד במשרד ה 1957בשנת . במשך חמש שנים

  .שתיהן שירתו בצבא, בנות

  

  

  שמרית בן עזרא: ראיון

  2010יוני , טירת הכרמל


