
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים לכן, 

  י שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית. לסיפור האישהשל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםוחינוכית. אוסף הסיפורים 

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   שם משפחה:

  גלבר
   שם פרטי:

  יוסף

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
           גלבר                                 

                                              בלועזית
GELBER  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

   יוסף                                                   

   בלועזית
        JOSEF                                  

מין:                     
 זכר   

   לידה:שנת 
1938 

  :  עיר לידה
                                יסי                              

       בלועזית
                     YASI                      

  :ארץ לידה
 רומניה

  של האב:ושם משפחה  שם פרטי
  שמיל חיים גלבר

  שם פרטי ושם נעורים של האם:
 גולדה לאה גלבר

                                                לפני המלחמה:      מקום מגורים קבוע

  יסי            

   בלועזית
          YASI                               

  ארץ המגורים:
 רומניה

   :לפני המלחמה השכלה/תואר אקדמי
   (יסודי, תיכון, אוניברסיטה, ישיבה)

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    סנדלר, מורה)(תלמיד, 

                               

  :או בתנועה חבר בארגון
    (בית"ר, השומר הצעיר, בני עקיבא)

  )8השומר הצעיר (גיל 

    מקומות מגורים בתקופת המלחמה:  
  במקום המגורים שלפני המלחמה, אך לא באופן קבוע                (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       
       במידה והיית בגטו, ציין את שמו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
 יסי, רומניה

  :  תאריך השחרור
1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה, גרמניה ואיטליה)(מחנות פליטים 

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
  

  עליה: שנת
  

1965 

  במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
  



 

  אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

  :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, הספר, בית הבית בו גדלתציוני דרך: (
  
  

  

אחים, אבי ז"ל, שמיל חיים גלבר, ואמי ז"ל גולדה  6, רומניה. לפני המלחמה היינו משפחה רגילה, 1938שמי גלבר יוסף, יליד 

גלבר. הייתה לנו מטפלת שסייעה בטיפול ובמשק הבית. לאמי ולאבי הייתה חנות רהיטים ברחוב, ומאחוריה היה ביתנו, החיים 

 בא היה מניח תפילין יום יום.היו טובים. היינו משפחה מסורתית, א
  

  נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב(גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

  ):האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת ,או בהתנגדות בריחהב
  

  

אחד השתנתה האווירה, האנשים בשכונה שמעו שבפולין קורה משהו, לא היה ברור מה.  גרנו ברחוב של סוחרים, אבי יום 

  ושאר הסוחרים החליטו יחד לשלוח כסף לפולין, הם חשבו שמדובר בכסף, לא היה להם מושג שאנשים נרצחים שם.

  

נאצים, היו מלשינים על יהודים, תופסים אותם ברחוב ומרביצים גם אלינו זה הגיע, הלגיונרים, רומנים אכזריים שהלכו בדרכי ה

  מפסנתרים ועד תמונות, חפצים בעלי ערך רב. לא נשאר לנו הרבה. -להם. הם נכנסו לחנות שלנו ובזזו את כל הסחורה

  

ונה אמר במהלך התקופה זו נשמעו הרבה אזעקות שווא. פחד כבר נפל על האזור, כולם הסתתרו במקלטים. הכומר של השכ

ש"מדובר בעזאקות שווא, הכל יתחיל ביום ראשון." כשאמי  באה לשאול למה התכוון, ומה הולך לקרות ביום ראשון, התחמק 

  הכומר מלתת לה תשובה. 

  

אחי נלקח לבית סוהר, בכפיה,  ביום ראשון באמת היה כדברי הכומר, הגיעו חיילים נאצים לעיר, כל הסידורים נעשו בכנסיות.

על חלונות הבית תלה אבי  ו הורגים אותו. שם סבל מהתעללויות קשות, מכות ועינויים בחגורות. עבר השפלות רבות.אחרת הי

קרשים בצורת "איקס", כדי שיחשבו שמדובר בבית עזוב. למרות המלחמה, אבי הרגיש מחוייבות גדולה כלפי לקוחותיו, וכאשר 

  סבתי סירבו בתוקף, המצב בחוץ היה מסוכן מדי . הודיע כי חייב לצאת ולטפל בענייני סחורה, אמי ו

  

רגשות המחוייבות של אבי גברו על הפחד ואבי ברח מהחלון. לרוע המזל ראה אותו מנקה הרחובות וצעק "ז'יד!" אבי נתפס, 

למקום בו  הכניסו אותו לשיירה שהובלה בידי שני חיילים גרמניים ורומנים. החיילים הגרמנים טענו שסך הכל מובילים את כולם

איש  11,000יקבלו אישורים להיכנס לשוק בשעות מסויימות. כמובן שהכל היה שקר. במקום לקבל את האישורים הוכנסו 

ל"רכבת המוות" החיילים הגרמנים והרומנים דחסו אותם לרכבת, הדוחק והצפיפות היו בלתי נסבלים. כל מי שניסה לפתוח 

  לכן נאלצו לשתות שתן כדי להמשיך לשרוד.נורה למוות. מים ואוכל לא היו, ו -חלון

  

אבי לא חזר. הוא נחנק למוות יחד עם שאר הנוסעים. ואני, שהייתי ילד קטן, כל השנים המשכתי לחלום עליו, על אבא ועל 

, עם שישה ילדים, שמרה עלינו במרתפים, ממקום למקום, 38לכל אורך התקופה, אמי שהייתה אז סך הכל בת  הרכבת.  

חד לאחר, חיינו במסתור. במרתפים היה קר, אין אוכל, ואין בגדים. עבדנו מאוד קשה. אמא הייתה הולכת בלילה ממרתף א

להביא אוכל , לקחת תירס משדות מוקשים. בדרך  הבייתה הייתה מוכרת וקונה משהו אחר. הייתה תקופה בה גרנו באורוות 

  שלא החלימו. אכלנו בעיקר קליפות תפוחי אדמה, המצב היה קשה. סוסים, הריח היה נורא. האחים שלי חטפו פצעים על גופם 

  

  ככה חיינו במסתור. יום אחד נלקח אחי, שבעבר שהה במעצר, לעבודת פרך. חשבנו שכנראה זו הפעם האחרונה שנראה אותו.

שלוש שני מאוחר יותר, הגיע אחי לבוקרשט, כנגד כל הסיכויים הצליח לברוח ממחנה העבודה. הגיע לבית מחסה של יהודים 

ומשם המשיך הלאה, במטרה לשוב הביתה ולמצוא אותנו. כשהוא שב העירה, הוא החל לחפש אותנו. המצב היה קשה, עוד 



 

  איננו עוד בין החיים. אחי לא התייאש והמשיך לחפש אותנו.  חיינו במסתור. כששאל עוברים ושבים אמרו לו שכנראה

  יום אחד פנתה בחורה צעירה לאמי, "גברת גלבר, יתכן וזה הבן שלך שחזר העירה?"  אמי לא האמינה למראה עינייה.

יל, לשקם ו היינו שרויים, נסע לדודתי, הלווה קצת כסף, והתחיל לעשות עסקים, והכל כדי להאכבכשאחי ראה אותנו במצב 

  ולדאוג לנו. היינו רעבים מותשים, בלי בגדים.

  

  אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
   אחרי המלחמה, העפלה/ עליה): חייךהביתה,  תך(השחרור וחזר

  

  

בתום המלחמה, המצב השתפר מעט אך החיים עדיין היו קשים. לא היה לנו מה שאנו צריכים. אחי נסע לישראל כדי לעבוד 

  ולעזור לנו, הוא היה שולח לנו מזון. לאט לאט קמנו וניסינו לשקם את עצמינו. התחלנו לעבוד ולהרוויח קצת כסף.

וזים, בתקווה שכל רגע יודיעו לנו שהגיע תורנו, בינתיים שמענו על שנה חיכינו לעלות לשיראל, כאשר הארגזים אר 20במשך 

הרבה משפחות שהגיע תורן, ושאלנו את עצמינו אם אנחנו הבאים בתור. אמי חששה לעבור ולעזוב לישראל, היא פחדה מהלא 

  נודע, בעיקר אחרי השנים הקשות שעברה.

  

  נא ספר/י על חייך  בארץ
צה, פעילותך הציבורית או התרבותית, המשפחה שהקמת, המסר שברצונך להעביר תחושותיך בעת עלייתך אר(

  ):לדורות הבאים
  

  כשהגעתי לישראל התגייסתי לצבא ועשיתי מילואים. התחלתי לעבוד כדי לפרנס את הבית.

סיפור היום אני רוצה להלחם על ההכרה ב"רכבת המוות". שהעולם ידע, כמו שמכירים את השואה, רכבת המוות היא 

  יהודים נספו באותו היום, מתו מחנק  והשאירו אחריהם ילדים יתומים. 11,000אמיתי , 

  

כל תקופתי כילד, לא בכיתי על מה שהיה. לא הכרתי מציאות אחרת, וחשבתי שאולי ככה הם החיים. כשהתבגרתי הבנתי 

 לי לחשוב לרגע שאולי אבא יחזור. שהחיים לא חייבים להיות כאלה. קול הרכבת עוד מהדהד בראשי  כבר שנים, גורם
  

  מצורפים שני מסמכים מיד ושם.  •

  

  

  2015אפריל  תקווה, –עדן שובל, פתח  ראיון:

  

  



 

  

  



 

  

  

  


