
 

  "ְ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, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  סגל
  :שם פרטי

  מיכאל

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               סגל

  בלועזית
 SEGALL                                              

  :לחמה או בתקופתההמ שם פרטי לפני
                                                           מיכאל 

   בלועזית
 MICHAEL                                              

:                     מין
 נ/ ז    

   :לידה תאריך
20.02.1925 

    :לידה עיר
                                                             

   בלועזית
                                                           

  :ארץ לידה
 ליטא

  :של האב שם פרטי
  ראובן

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 חסה 

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                  קאונאס 

   בלועזית
 KAUNAS                             

  :ארץ המגורים
  ליטא

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 תיכונית

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  ברית המועצות, יהובש'צ, אודרינה

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      

                                                                                                              ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור
             

 

  :  תאריך השחרור
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים

  
  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1990 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

ריים למדתי בבית הספר בעיירה ואחר הצה .הורי ואני עד היותי בן עשר, שם התגוררנו אחי, בליטא  1925נולדתי בפברואר 
שם התחלתי ללמוד . ארבע שנים מאוחר יותר עברתי להתגורר עם סבתי בעיר קאונאס .למדתי תורה וגמרה אצל רב העיירה

יומיים לפני תום הלימודים פרצה . עברתי ללמוד בגימנסיה אחרת, כבשו הרוסים את ליטא 1940בשנת  .בגימנסיה לבנים

  . השארתי בעיר את סבתי ושתי דודותיי. רייהמלחמה וכעבור יום ברחתי מהעיר יחד עם שני חב
  

  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 /הודיארגון י/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
הרוסים לא נתנו לנו , כשהגענו לגבול .הלכנו ברגל עד לגבול עם ברית המועצות, דרך לטביה, מליטא. חבריי ואני, כך נדדנו

הרכבת האחרונה שיצאה ממנה עמדה לעזוב עם ,הגיענו לעירעם . ילקי לוקיוברחנו דרך היערות והגענו עד לעיר . לחצות אותו

כעבור כמה שבועות הגענו .הורים וארבעה ילדים, שם פגשתי את משפחת אולשוונג, עלינו לרכבת. הרבה פליטים עליה

  .ודרינהאמשם עברנו לעיר . בשיה'לצו

  

חבריי ואני המשכנו לעבוד בכמה  .וד במפעל להכנת לבניםיחד עם חבריי לעב,כעבור חודש עברתי, נשלחנו לעבוד בקולחוז 

פגשתי , אני המשכתי לעבוד במפעל .חבריי לצבא האדום גויסועברנו ממפעל למפעל במשך כמה חודשים עד שבסתיו , מפעלים

עבדו עמי פרל ושתי בנותיה –האם , לצבא גם הם גויסו ,פיוול-דוד והאח הגדול -האב. את אבי המשפחה שאיתה נסעתי ברכבת

הליטאית  הלצבא האדום לדיוויזי גויסתיגם אני  1942בדצמבר  .שרה הפכה להיות אשתי עם השנים-חיה, אחת הבנות. במפעל

  .שנתיים מאוחר יותר נפצעתי ואושפזתי בבית חולים עד לתום המלחמה. נשלחתי לחזית ופעלתי במערכת התותחנים,  16 -ה

  

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

. שרה- שם נשאתי לאישה את חיה, כשהשתחררתי חזרתי לליטא.  1950חזרתי לשירותי הצבאי עד לשנת , עם תום המלחמה

ולאחר תי באוניברסיטה לתואר מהנדס כלכלה למד. כ הייתי יושב ראש חברה"כמנהל מחלקת כח אדם ואח ייהעבדתי בעיר

  .סיום לימודי עבדתי במקצוע

  .בני ובני משפחתו, עליתי ארצה עם אשתי 1990באוגוסט 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

עבדתי במשך כחמש שנים בהסתדרות בעיר במחלקת העלייה והייתי פעיל בארגון , נו בהוד השרוןעם עלייתנו ארצה התגורר

  .נכי מלחמת העולם השנייה

  .כיום אני פנסיונר

  
  
  

  2012מאי . הוד השרון

  
  עדי מלכא: עריכה

  



 

 

 


