
 

  "ְ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

  צבי  סגל

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

  :שם נעורים          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   בלועזית
                                   

Segal            
                סגל

:       מין   :לידה תאריך   בלועזית   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                            

Herman                    
  צבי    ז  4/10/1930

                           בלועזית
Asuo,Moldova             

  מולדובה  ):מחוז, ישוב( מקום לידה  :ארץ לידה
 רומניה                                                              

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 רחל פרסטר  נתן

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

                                          :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
Bukarest טרשבוק  

                      
  רומניה

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
     

                                 
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

             רומניה, בוקרשט
                                

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                                   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ין מקוםצי(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1944  
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

התגוררנו במספר מקומות . עלתה משפחתי לארץ ישראל, בהיותי בן שנתיים, 1932בשנת . חה ציוניתנולדתי ברומניה למשפ
 חלתה אמי בקדחת וגברו הגעגועים למשפחה 1936בשנת . עמי,  נולד אחי1934בשנת . והלכתי לגן הילדים, באזור השרון

ומכר מוצרים שונים , אבי עבד כסוכן נוסע.  בוקרשטועברנו להתגורר בעיר, אבי קיבל החלטה לחזור לרומניה. שנותרה ברומניה
, בבית ספר העממי למדנו עברית. ספר עממי בבוקרשט-אני למדתי בבית. כמו פרוטרום ואוקבה, של חברות  מארץ ישראל

 אני זוכר שבית. Ceokanu שנקרא  עברתי לתיכון מקצועי בבוקרשט1940בשנת .   אדבר עבריתוריי הקפידו שלאהאבל 
  .הספר היה ענק ולמדו בו הרבה מאד תלמידים

  
  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
הספר ופיזרו את כל התלמידים במקומות שונים -השתלטו הגרמנים על בית, הספר התיכון-לאחר כשנה של לימודים בבית

ואנו נאלצנו לענוד טלאי , הגרמנים התנהגו כאדונים. 1944 עד לשנת, למוד באופן לא מסודר עוד כשנתייםהמשכתי ל. בעיר
נאלצנו להסתתר בעליית גג שהיתה , כשהיו פרעות. שהיו רומנים אנטישמיים שרצחו יהודים, היה פחד גדול מהלגיונרים. צהוב

לא . ארה בביתאבי עבד בעבודות כפייה ואמי נש, באותה תקופה. שהתגוררה בסמוך אלינו, יחד עם משפחת דודתי, בביתנו
  . והיא דאגה לנו למצרכים, מפני שלדודתי היתה חנות מכולת, הרגשנו מחסור

באותה .  ילדים מתוך רומניה ולהעלותם לישראל140 איפשרו הגרמנים לצלב האדום ולסוכנות היהודית להוציא 1944בשנת 
, באחת ההפצצות הלכנו למקלט. קרשטוהם הפציצו את בו, אבל הגרמנים עדיין שלטו בה, שנה הרוסים התקרבו לרומניה

, אחי ואני, וכך הצטרפנו, ההורים שלי חיפשו דרך להוציא אותנו מרומניה. ושהיו הרוגים, וכשחזרנו גילינו שהבית שלנו נהרס
  .לקבוצת הילדים
שהיתה עוד , ההרכבת נסעה דרך בולגרי.  ימים ברכבת5-7לאחר נסיעה של ,  הגענו אחי ואני לקיבוץ יגור1944בקיץ של שנת 

 3-בתורכיה שהינו במשך כ. הרכבת לא נסעה בלילות באזורים שהיו עדיין תחת כיבוש גרמני. ומשם לתורכיה, בשליטה גרמנית
כשנה לאחר שעלינו . המשכנו ברכבת עד לחיפה, לאחר שעברנו במעבורת לצד האסייתי של תורכיה. ימים בקהילה היהודית

  .הידיעה על כך הגיעה להוריי דרך הצלב האדום. בקייטנהאחי טבע בים בזמן שהותו ,  לארץ
  

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

. 'וח' ם בני המשק בכיתות זלמדתי ע. שלא היו חברותיים כלפיי, אך הרגשתי ניכור מצד ילדי הקיבוץ, התגוררתי בקיבוץ יגור
בשם , שהיה לי עמו קשר טוב, בקיבוץ יגור היה לי אפוטרופוס. ת בחיפה"ספר תיכון מקצועי בסמ-לאחר מכן רשמו אותי לבית

הוא גם . הוא צנח ברומניה בתקופת המלחמה ומסר דרישת שלום ממני להורים שלי) אני חושב ששמו הפרטי היה יוסף. (שינדר
על האונייה  1948אל בשנת הוריי עלו לישר. כשליח של המדינה, בדרכם לישראל, ם שלי בקפריסיןביקר את ההורי

 -הוריי באו בהפתעה לבית, עם הגיעם לארץ. האנגלים הגלו אותם לקפריסין, בדרכם לארץ. עם עוד הרבה יהודים" ין'פנקריסצ"
מר שינדר מקיבוץ יגור סידר .  עד שלא הצלחתי לדבר,והתרגשתי כל כך, לא ראיתי את הוריי כמעט חמש שנים. ספרי בחיפה

  .וכעבור מספר חודשים עברתי להתגורר עמם, להוריי דירה בקרית עמל
לאחר מכן עבדתי בנחל שורק .  שנים בתחום מכניקה עדינה11ל במשך "עבדתי ברפא. ח במשך שנתיים"בצבא שירתתי במצ

.  נכדים ונינה אחת7ויש לי כיום , נולדו לי בת ובן.  התגוררה ברחובותשפחתיומ,  התחתנתי1959בשנת . ג כטכנאי גרעין"בממ
וכיום אני מתגורר בישוב , עזבתי את כפר ורדים, לאחר שאשתי נפטרה. עברנו להתגורר בכפר ורדים, עם יציאתי לפנסיה

  .שוהם
  
  
  
  

  צבי מאירי: ראיון
  שוהם. 2012ספטמבר 

  

 


	                                        "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



