
 

  "ְ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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  מגדה  שריסט

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                      יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס    

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה  בלועזית
                                             SEEGAL                                               סיגל 

:       מין   בלועזית    :לידה תאריך  :מלחמה או בתקופתהה שם פרטי לפני
MAGDA                        נ/    ז  18.07.1935                                                             מגדה

    : לידהעיר  :ארץ לידה   בלועזית
 רומניה                                                              ין'פלטיצ                                    

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 אורונקה קליין  פאול

                                          :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
                   יאסי  רומניה                                    

 
, תיכון, יסודי (:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                      )אוניברסיטה
 

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( ופת המלחמהמקומות מגורים בתק
  רומניה,יאסי

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      
                                                                                               ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              ם  השחרורמקו  :  תאריך השחרור
 1944 

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

  
   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה

  1972 
  
  
  

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


 

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

 שלאמי היתה עקרת בית ואבי סוכן מכירות , היינו משפחה מסורתית .בת יחידה להורי, רומניהבין ' בפלטיצ1935נולדתי ביולי 
הוא ידע לענות על כל . בתקופת התיכון אף נזרק מבית הספר בשל דעותיו הקומוניסטיות, אבי היה אינטלקטואל. כלי מוסיקה

   .אמי לא היתה אישה משכילה מאוד אך היתה מאוד פרקטית. שאלה בכל תחום
  . אך היו שמועות שהיא עומדת להגיעי לא התכוננו למלחמהנמשפחתי וא

  
  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 /ריחהב;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 המנהל הרים על אבי -תקרית עם מנהל העבודה שלושם היתה לו .נשלח אבי לעבודות כפיה רחוק מהבית, עם פרוץ המלחמה

היה , לאחר מכן. רההרים את אחרת והכה אותו בחז, קונפורמיסט וקומוניסט–שהיה ידוע כנון, אבי. את חפירה והכה אותו בפניו
,  ואנימיא, כך שהיינו צריכות. גם משפחתו תהיה במעקב, אבי לא חשב שכשהוא יהיה תחת מעקב. מובן שהוא חייב לברוח

פגשנו שוב את אבי רק . במשך כמה חודשים, שכנים ובני משפחה, אצל חברים, כל ערב הסתתרנו במקום אחר. לברוח מהבית
  .שך כל המלחמה למקומות שוניםהוא ברח במ. לקראת סוף המלחמה

אמי , כדי להתפרנס .בקנאה על הילדים הרומנים שהלכו לגן מול ביתנוסתכלתי ה. נאסר עלי ללכת לגן, יהודיההיותי בגלל 
סחורה מבית  להעביר קיבלה עבודה אצל קרוב משפחה של אבא ,בין היתר. עבודות מזדמנותעוד עבדה בתפירה ותיקונים ו

חשנו , כל שנות המלחמה .היא עבדה תחת סכנה שהגרמנים או הרומנים יתפסו אותה. חרים קטנים יותרהחרושת שלו אל סו
  .סוכר ודברים בסיסיים אחרים,  לא היו לנו ביצים,מחסור כבד באוכל

.  אישור כדי לעבוד ולהסתובב ברחובות –"פתק לבן"לרחבת המשטרה כדי לקבל לבוא  נקראואבי ועוד שני שכנים  1941בקיץ 
 והיא מרזח שהכיראבי פנה לבעלת בית . יהודים ברחוב מכיםשמו לב שחיילים רומנים , בדרכם למשטרהכשהלכו ברחוב 

  .בלילה חזרו הביתה בריאים ושלמים. החביאה אותם כל היום במרתף היין שלה
 כמו  היו לנו פעילויות פנאילא, אחריםלא היה לנו מספיק מגע עם אנשים . בעיקר מבחינה רוחנית, חשנו ניתוק מכל הבחינות

את , ו לשמוע רדיו אך שמענו בסתרנאסר עלינ ,יעם אמבבית אני הייתי כל הזמן . נאסר על היהודיםהכל כי , ללכת לקולנוע
 ,כל הזמן מהמקלט החוצהברחתי אני .  חודשים ישבנו במקלט בגלל הפצצותשישהבמשך . בעיקר משמועותהחדשות ידענו 

  . רעש או אזעקה,  מכל דפיקה בדלתנופחד ו לא הבנו הרבה,יינו רק שתינו דאגה מאוד כי היאמ
  

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

אני קיבלתי אותם עם זר פרחים ושמחתי . 'ות וכוהגנב, עד שהתחילו מעשי האונס, כשהרוסים נכנסו קיבלנו אותם כמשחררים
 .אך כניסת הרוסים מנעה זאת, מאוחר יותר גיליתי שהתוכנית של הגרמנים הייתה להכניס את כל היהודים לגטו. מאוד

נותרנו חסרי כל ועברנו לגור אצל קרובי .  אך הצליח להציל מעט מאוד דברים הבועראבי נכנס לבית ,בהפצצות ביתנו נהרס
עדיין הרגשנו  וחזרנו ליאסי. וחיכינו שם במשך שנה לראות האם משפחתה תחזור אמילבית משפחת , נסענו לסיגט .שפחהמ

שהחדירה בנו ציונות ורצון , "השומר הצעיר"הצטרפתי לתנועת  ו'מוד בכיתה דהמשכתי לל .במחסור באוכל ובעצים לחימום
אתי ונולדו שינ, למדתי רפואה ועבדתי במקצוע . הרומנים לא אישרו לנו אךניסינו לעלות לארץ אחרי המלחמה .לעלות לישראל
  .שהיוו מניע עיקרי לעלייתנו ארצה, לנו שני ילדים

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .הקליטה בארץ היתה מהירה וטובה מאוד, התיישבנו בירושלים .חתי והוריי לארץ עליתי עם בני משפ1972בשנת 

  
  רנס'דנה צ: ראיון

  2012יוני . ירושלים
  עדי מלכא: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



