
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  גלילי

  :שם פרטי

  יהושע

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                     

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

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                            לוטפק                   

  בלועזית
                 LUTFAK                             

  :שם נעורים
HOISIE 

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                             אושייה               

   בלועזית
               HOISIE                                

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך
10/08/1930 

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה
  )דורוחוי(דרבן 

   בלועזית
          DARABAN                                                 

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האב שם פרטי
  שמעון

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 מלכה 

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

 - 
  :  של האישה שם נעורים

- 
                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  )דורוחוי(דרבן                  

   בלועזית
              DARABAN                            

  :ארץ המגורים

 רומניה
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

               תלמיד                  

  :  או בתנועה בארגוןחבר 

  

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

                                                                                      טרנסניסטריה                          
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                 -  

     ?אילו ומתי? היית במחנותהאם 

  " טרופובה"הייתי במחנה , לא זכורים שמות המחנות במדויק: 1941-1945
     בוגובמחנה עזוב שממנו גורשו כל האלפים לצעידה לנהר ה

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                          :              מקום  השחרור

 
  :  תאריך השחרור

  1945תחילת 
 

  ?שם המחנה? במחנה עקורים האם שהית
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  חזרתי לדרבן 

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  בקפריסין 68מחנה 

  :עליה שנת
1948 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  פאן יורק

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .נולדתי בעיירה דרבן כילד שני במשפחה לאחי הבכור משה ולהורים מלכה ושמעון לוטפק

  .וכמובן גם מספר תרנגולות ועז שסיפקה חלב, מאחורי הבית הייתה גינה ובה שישה עצי פרי, גרנו בעיירה כפרית
היות והרומנים היו זקוקים לו לפירזול  ,בדיעבד התברר שמקצועו הציל את חיי המשפחה בזמן חיסול המחנות. היה נפחאבי 

  .בבית הספר דאחי שגדול ממני בשנתיים למ. אמי הייתה תופרת. סוסים

בזמן משחק נפלתי , 6בגיל . 'עליתי לבית הספר היסודי לכיתה א ולאחר מכן ’חדר’ב 6כמקובל בעיירה זכור לי שלמדתי עד גיל 
 בו ,היה בית חוליםשם , רנוביץ'בעגלה רתומה לסוס לעיר צ אבי לקח אותי. דבר שהתפתח להרעלת דם, פצעתי את רגליו

, בבית הספר' ד למדתי עד כיתה, לאחר שובי הביתה המשכתי בלימודי. עברתי ניתוחים אין ספור עד שהצליחו להציל את רגלי
   .אז פרצה מלחמת העולם השנייה

  
  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 /ון יהודיארג/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
עת גירשו את כל . לביתנו נכנסו שני קצינים, והקצינים חולקו למגוריםשבה גרתי הגיעו חיילים רומנים לעיירה  1941בינואר 

להתכנס  הצטווינו. שנמצא ברומניה במחוז טרנסילבניה" לוגוש"דרך העיר דורוחוי למחנה  עבירו את משפחתיה, תושבי עיירתי

העבירו אותנו , לרכבתלאחר שכולם עלו . מ"ק 30- כמרחק של , זור השוק ומשם כולנו התחלנו בצעדה לכיוון הרכבתבא
ינים חיפשו אותנו והביאו לנו לחם זכור לי שבזמן בו ישבנו ברכבת אותם שני קצ. טרגומורש או לוגוש שם נמצא המחנהל

החזירו אותנו לדורוחוי ולאחר מכן התחילו ) ככל הנראה מספר שבועות(מה  זמןלאחר  .שסיפק לכל היושבים בקרון ביס אחד

  . אבי לא היה עמנו אלא גויס למחנות עבודה ברומניה. בגירוש העצורים לכיוון טרנסניסטריה
סטר יחצינו את הדני. בלכיוון העיר מוגיל אטקישנמצא מול העיר  סטריהמעבר לנהר דניהעלו אותנו לרכבות שהגיעו עד לפני 

 ונאלצנואת משפחתי גירשו . חלק מהמגורשים הורשו לחפש דירות ונשארו בתחום הגטו בעיר בשלב זה. על גשר הרוס
ו שיכנו את משפחתי בדיר פרוץ זכור לי שהגענו לכפר טרופובה ב. בלי אוכל ומים, בבוץ, לצעוד ימים רבים בגשם להמשיך

סבא שמואל מצד אבי לא יכול היה להמשיך בהליכה ונשאר בצד , בזמן הצעידה. לרוחות עת התחיל החורף ושלג רב ירד
כמו (סבתי שנדל מצד אמי נפטרה ולא רצינו לזרוק את גופתה דרך החלון החוצה לשלג , מן השהיה בדיר הפרוץזב. הדרך

ביחד . היות והיינו תשושים ללא אוכל ומים, לי שבמשך מספר לילות ישנתי עם הראש עלייה ככרית וזכור) שעשו שאר האנשים

מחלות , כולם נספו בשלב זה מרעב. נפשות 18- עם משפחתי היו שלוש האחיות של אבי וכל משפחותיהן שמנו ביחד כ
  . וחיסולים

לדירים של החזירים וניסינו לשלוף עם היד שאריות של  זכור לי שאחי ואני יצאנו מדי פעם לכיוון הכפר ובזחילה התגנבנו

באחת הפעמים עת ניסינו  .קליפות תפוחי אדמה או את המוץ של החיטה והבאנו את זה חזרה למשפחה שיהיה קצת אוכל
אשתו הציעה לי קערה מלאה בשמנת , להפתעתי. קולות החזירים העירו את האיכר שתפס אותי והכניס אותי לביתו, להתגנב

  . ומאז סוכם שמדי פעם אבוא אליהם הביתה ואקבל אוכל
  .ובנס ללא תרופות הבראתי, במהלך השעות חליתי בטיפוס הבטן

יצאנו ברגל לכיוון תחנת . לאחר מספר שבועות הגיעה שמועה על כך שטרנספורט נוסף של מגורשים הגיע ובניהם גם אבי
הוחלט לגרש את , לאחר זמן. צבה עזובה שבה אוחסנו אלפי מגורשיםביחד עם אבי המשכנו למח. הרכבת והצלחנו למצוא אותו

היות  היה אבי בניהם, בעלי מקצוע 14נבחרו . הרומנים ששלטו במקום היו זקוקים למספר בעלי מקצוע שישרתו אותם. כולם

יו שדות תירס נרחבים בסביבת המחנה ה. אמי הם התירו לו להשאיר עמו רק את. והרומנים היו זקוקים לו לצורך פרזול סוסים
ר עד שגורשו כל אנשי המחנה לצעידת מוות לכיוון נה, שכבנו שם כיומיים. ואבי אמר לי ולאחי לברוח ולהסתתר בתוך השדות

  .צעידה אותה אף אחד לא שרד, בוגה
ע אנשים כאשר באותו הזמן החיילים הגרמנים ירו בלי סוף על השדות במטרה להרתי, שכבנו בשדות התירס במשך יומיים

  . באמצעות אכילת תירס וליקוק מי הטל לא נפגענו מהירי ושרדנו. סתתר שםמלה

אבי שיחד באמצעות . הרומנים שיכנו את בעלי המקצוע בתוך כפר סמוך אצל המקומיים. המחצבה התרוקנה מאנשים וחיילים
כשהתנאי היה שלא נצא , ה שוכנו הוריקצין רומני שהוציא אותי ואת אחי מהשדה והעביר אותנו לדירה ב, תכשיטים של אמי

המשפחה האוקראינית המארחת הייתה נחמדה מאוד . קיבלנו קצת אוכל, היה בו חם. תנאים סבירים בבית היו. מהמחבוא
המקומיים בכפר התארגנו למקהלות ובכל ערב שמענו זמירה . וכך ניצלנו ,גרנו באותה דירה במשך כשנתיים כנראה. אלינו

  .שהנעימה את חיינו הקשים אדירה
ביחד עם אבי . ללא דלתות וחלונות, כמובן שביתנו היה פרוץ כולו. הוחזרה משפחתי לרומניה לעיירה דרבן 1945בתחילת 

  ). 15הייתי אז כבן (באותה שנה חזרנו לבית הספר . התחלנו בשיקום הבית
  



 

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

והחלו בהקמת סניף של  נושליח ישראלי הגיע עד לעיירה בה גר. עם תום המלחמה התחילה התארגנות של תנועות הנוער

 1947בסוף שנת . אני הייתי פעיל מאוד ונשלחתי לעיר יאסי לכנס מדריכים בפיקוח מדריכים מישראל". דרור הבונים"תנועת 
אני ). אוניות בננות" (טפאן קרסנ"ו" פאן יורק" - ומניה בשתי האוניות הגדולותהחלה התארגנות של מועמדים לעליה הגדולה מר

  . י הבכור והורי נשארו ברומניהעליתי בגפי ואח

במרץ . אני נשארתי עם קבוצת הנוער מהעיירה -שם שיכנו אותנו לפי קבוצות. הבריטים עצרו את האוניות והגענו לקפריסין
הועברנו לקיבוץ מחניים , מספר שבועות במחנה עולים ברעננהכלאחר שהיה של . עלינו לארץ במסגרת עליית הנוער 1948

  .ל"עת גויסתי לצה 1950ואר וגרתי שם עד ינ
  .והתיישב בקרית גת 1960אחי משה עלה בשנת 

  .ושוכנו בקרית גת 1962הורי עלו בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
. ע"במסגרת הגדנ 1956שירתי במילואים עד . בחיפה קורסים הוסמכתי למדריך נוערלאחר הכנה של , ע"שירתי במסגרת הגדנ

 32שירתי במילואים  ).שריון - 14( 670ט חטיבה "ע שובצו בקמ"לאחר מבצע קדש עברנו הסבה וכמאות קצינים וסמלים מהגדנ
  .השתתפתי בכל המלחמות עד שחרורי בסוף מלחמת יום הכיפורים. 670ר מפקדת חטיבת "שנה והגעתי לדרגת רס

  . ונולדו לנו שני בנים ובת. בבית אריזה לתפוזים שבו עבדתי כמוביל תפוזים בטרקטור, צילה, הכרתי את אשתי 1954- ב

שם המשכתי . התחלתי לעבוד במועצת הפירות 1963-רשות הפיתוח ומשם ב במסגרת עבודתי עסקתי בנטיעת פרדסים דרך
  .ן שימשתי כמנהל אזור מרכז ודרוםבתפקידי האחרו. שתי לגמלאותיעם פר 1989לעבוד עד 

 . כיום אני סבא לשמונה נכדים
  
  
  
 

  נכדתו של יהושע גלילי, הסיפור נכתב על ידי נעמה
  פתח תקווה, 2013ינואר 

  

 


