
 

" ְלדֹורֹות"                                                    
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

 

שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                                    
 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את הסיפורים . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן        

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים מפורסם באתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

 
 שם משפחה ושם פרטי כיום         

 גלזר גביש  :שם משפחה
 

 יוסף: שם פרטי
 

                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה 

אין צורך לענות עליה ,                                   במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

 :         שם משפחה איתו נולדתי
                                           גלזר

                                             בלועזית
GLAZER 

 
 :שם פרטי איתו נולדתי

                                                     יוסף

                             בלועזית
Jossef               

 :              מין
    ז

 1924: שנת לידה
 

 דרום מזרח פולין, פשמישל:  עיר לידה
                                                             

                         בלועזית
Przemysl                        

 פולין :ארץ לידה
 

 שלמה גלזר :שם פרטי ושם משפחה של האב
 

 הלה גלזר  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                 פשמישל     : מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
             

  בלועזית
          Przemysl                                

 :ארץ המגורים
 פולין

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

: מקצוע לפני המלחמה
 תלמיד

 
                              

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

 "ר הצעירומהש"

 :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                 (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       

 ציין את שמו     פשמישל, במידה והיית בגטו
 

                                                                                                                                      Przemysl                  בלועזית

 ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                               

  בלועזית
Stalowa-Wola 

 :                                                                     המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 בזמן בריחה ביערות

 :  תאריך השחרור
 1944אביב 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 
 

 ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור
   פשמישל      

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 1949 עד שחרור קפריסין בינואר 1947

 :שנת עליה
1949 

 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 "אף על פי כן"

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


 

י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

: )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)
 

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אני הייתי הילד . לאבי קראו שלמה ולאימי קראו הלה. 24.8.1924בתאריך , נולדתי בעיר פשמישל בגליציה בדרום מזרח פולין
הוא הכין וסיפק אריזות בד ועץ לתחנת קמח , אבי עסק במסחר. הייתה לי אחות בשם צילה ואח בשם יצחק. הבכור במשפחה

 .אחרי הלימודים" חדר"הלכתי ל גם 'עד כיתה גו, דתי בבית ספר פולניאני למ. החינוך בבית היה יהודי חילוני .גדולה בעיר
. חוגי ספורט ופיקניקים, הסברים על פלשתינה: היו בה פעילויות רבותש" השומר הצעיר"הצטרפתי לתנועת נוער אחר כך 

 .לאחר סיום בית ספר יסודי נרשמתי לבית ספר מקצועיו,"הגיבור"רגל בקבוצת -שיחקתי כחלוץ בכדור
 .   יהודים20,000כ , בה נולדתי  היו בעיר1939בשנת 

 

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

: (במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,בבריחה או בהתנגדות
 

-נהר הסאן שחצה את העיר נקבע כגבול בין גרמניה לרוסיה במסגרת הסכם מולוטוב. 15כאשר התחילה המלחמה הייתי בן 
, לפני נסיגת הגרמנים וכניסת הרוסים. הגדה המזרחית נמסרה לסובייטים והגדה המערבית הייתה של הגרמנים. ריבנטרופ

. התחילו להתארגן תחת השלטון הסובייטי ו החיים השתנו מיד,עם כניסת הסובייטים.  יהודים600-הגרמנים הספיקו להרוג כ
 . העסק של אבי הפסיק לפעולוכך , מפעלי התעשייה הפכו לקואופרטיביםו ,לא הורשתה שום פעילות יהודית ציונית

במשך מספר ימים העיר . הזיקוקים והארטילריה הגרמנית, אני זוכר את קולות הירי.  הגרמנים ניסו לכבוש את העיר1941ב
מסירת חפצי , רישום היהודים, לאי צהובטענידת : התחילו הסנקציותואז , עד הכיבוש הסופי על ידי הגרמנים, עברה מיד ליד

 . החלו להגיע שמועות על זוועות הנאצים1942-ב. הערך והקמת היודנראט
שהיה חסום וסגור מכל ,  משפחתי עברה לגטו.בחודש יולי הקימו את הגטו בעירו,  החלה האלימות גם בפשמישל1942ביוני 

אני נלקחתי לעבודה בחברת . ישנו על הרצפהו, הצטופפנו בחדר וחצי עם עוד שתי משפחות. עבר על ידי גדרות ומסילות ברזל
ביניהם גם , ץ' יהודים למחנה ההשמדה בלז12,000 נערכה אקציה בה נלקחו 1942באוגוסט . צ"מעין חברת מע, "טוט"

יתכן . אך אבי ציווה עלי לחזור לעבודה, ביקשתי לבוא איתם, בכיתי לאבי, הלכתי איתם למגרש בו נאספו. משפחתי היקרה מכל
  .שאבי קלט בחושיו שזה סופם

 . כאב וצער,  לא היה זמן לאבלאבל, ם סיפרו שכל היהודים הושמדוה.שמעתי על השמדתם מנהגי הרכבת
עלינו לרכבת עד . אני נבחרתיו,  ידיים עובדות כפות של, הם בחרו אנשים לפי כפות הידיים, איש לעבודה400הגרמנים חיפשו 

 גרם 150קבלתי . הרעב היה נוראו, היו גרועיםשלנו התנאים . קרקוב והגענו למפעל צבאי המייצר חלקים לטנקים ותותחים
והתחלתי להכין תכשיטים מחלקי מתכת , החלטתי לתפוס יוזמה. מרק דלוח בצהריים ועוד קצת לחם בערב, לחם בבוקר

 . בתמורה קיבלתי לחם ונקניקו, היה ביקוש לטבעות ולמציתים שהכנתי. ונירוסטה
חפרנו באדמה מתחת לגדר התיל , ניצלנו לילה גשום וסוער. לאחר זמן מה החלטתי עם עוד מספר חברים לברוח מהמפעל

לא . וגיליתי שהרחוב בו גרתי נהרס,  ימים הגעתי חזרה לעיר שלימספרלאחר . רצנו ליער בכל כוחנוואז , וחמקנו מעיני השומר
 .נותרתי לבדי ללא משפחה וללא בית. היה זכר לביתי

במסגרת תפקידי בצבא הצעתי . התגייסתי לצבא הפולני ועברתי קורס קצינים מזורז. שהחלו לגייס לצבא, בעיר היו כבר רוסים
הרעיון עבד לזמן קצר עד . למכור אותם ולהרוויח כסף, לחבריי לזייף עבורם תעודות שחרור המאפשרות אי גיוס על רקע רפואי

עליתי על רכבת לכיוון דרום פולין . כי אחרת אעמוד בפני משפט צבאי ואגיע בוודאות לכלא, שהלשינו עלי ונאלצתי לברוח
הבנתי .  פנימהאך לא נכנסתי, הגעתי למטה הצבא. בידי היה מסמך שחייב אותי להתייצב בוורשהו, שהייתה כבר משוחררת
 ". רשימה שחורה"כי סביר להניח ששמי נמצא ב, שעדיף שלא אגיע לצבא

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר
  :(עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה)

 

רציתי לבדוק האם יודעים ו, שם פרטים על משפחתי לכן השארתי חצי שנה קודם. כאשר ברחתי מהצבא הפולני נסעתי ללובלין
הסתבר שהמקום היה של  .לימים אשתי, את הדלת פתחה לי מריםו, הוועד היהודי– " קומיטט"הגעתי למשרד ה. עליהם משהו

עברנו את . התחלנו במסע ארוך לארץ הנכספתו, החלטתי להצטרף אליהם. התארגנו לעלות לישראל הם בו ו ,"השומר הצעיר"
והוא , הכסף שהרווחתי במרמה בצבא הפולניהיה אצלי . הגענו לצפון איטליה ושם שהינו תשעה חודשים, הרי האלפים ברגל

  . מרים ואני נהיינו זוגו, עברתי קורס של ההגנה במהלך החודשים הללו. הישרדותו בתקופה זוצורך שימש את הקיבוץ ל



 

אף "עלינו על האוניה ו, כי אנחנו מפליגים לישראל "פקאלך" אמרו לנו לאסוף את ה, ללא הודעה מוקדמת,1947 בשנת יום אחד
, נאלצנו לשהות בקפריסין שנה וחצי.  והועברנו למחנות מעצר בקפריסין,בהיותנו בלב ים נתפסנו על ידי הבריטים". על פי כן

  .וזאת לאחר הזוועות שעברנו בשואה ,מעט אוכלומגורי פחונים ,  חוםחיינו בתנאים של. תנאי חיים גרועיםב
 ..אני שימשתי מדריך נשק של ההגנהו , מרים ואני התחתנו בצריף במחנה בקפריסיןבמהלך אותה תקופה

 

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

: (לדורות הבאים
 

בננו .  גויסתי לצבא ואנימרים היתה כבר בהריון מתקדם. לבית עולים בבאר יעקבתחילה  , עם קום המדינהגענו לארץה
מרים ו, אני התחלתי לעבוד בדואר. כעבור זמן עברנו לגור ברמלה.  נולד שלושה שבועות לאחר שהגענו ארצה,ישראל,הראשון

 "דודנווה "כעבור מספר שנים הקמנו בית בשכונת ו, בחלק הערבי של העירגרנו תחילה . אשתי התחילה ללמד בבית ספר
מנהל תחבורה אני התקדמתי בעבודה עד שהגעתי לתפקיד . אילת ויוכי, נולדו לנו שתי בנות נוספות במהלך השנים .ברמלה

. ברמלה  חדר ההנצחה לשואה שלביצירתו ולקחתי חלק פעיל בתכננו . פרשתי מעבודתי1990בשנת ו ,במשרד התקשורת
ה עבורי סוג של נתינה וסגירת מעגל לזכר משפחתי שהושמדה ת הי והפעילות הזאת,בהכנת המיצגים והפסלהשתתפתי גם 

 .בשואה
ואני מרגיש , יש לי משפחה נהדרת .מחשב וגינון, גילוף בעץ, ציור, פיסול, שחמטב ואני עוסק ,אני נהנה מתחביבים רביםהיום 

אושר נחת וקצת שקט , מבקש בריאות. יש לנו תשעה נכדים וארבעה נינים נבונים ומתוקים והיד עוד נטויה .בורכתי וזכיתיש
 . במדינה

 

גילאת גלזר : ראיון

 2013יוני , ראשון לציון

 


