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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  יוסובש 

   :שם פרטי

  ליאון

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, והשאלה אינה נוגעת אלייךבמידה                                   

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                   יוסובש         

                                              בלועזית
Yosubas 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

                               ליאון                       

   בלועזית
        Leon                                  

:                     מין

 ז   
   :לידהשנת 

1936 
  טרגו ניאמץ רומניה:  עיר לידה

                                                              

       בלועזית
       Targu neamt                   

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יענקו

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 פסיה
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  טרגו נייאמץ רומניה            

   בלועזית
    Targu neamt                

  :ארץ המגורים

 רומניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

    :  בתקופת המלחמהמקומות מגורים 
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                     בוחוש רומניה                  
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                                      

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                     בוחוש רומניה מחנה ריכוז                                       

  בלועזית
Buhusi 

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 בוחוש רומניה

  :  תאריך השחרור
1944 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1964  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  ,"מסאפיה"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         
 

לפניי הייתה לי אחות פאני שהייתה שלוש , אמא פסיהבעיר טרגו נייאמץ רומניה לאבא יענקו ו 1936שמי ליאון נולדתי בנובמבר 

והחיים שם היו תקינים אפילו , היה זה איזור מלא ביהודים, אמא עקרת בית נפלאה, אבא היה קצב, שנים גדולה ממני 

  .לתי ללמוד בחיידר המקומיהתח, היו לנו חיי רווחה, מצויינים

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, ותגטא, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  
 

כשחלק מזה הוא , הרומנים נכנעו לגרמנים מהר מאוד ושיתפו פעולה איתם נגד הרוסים, התחילה המלחמה ברומניה 1941ב 

אסרו עלינו להסתובב לאחר או לפני שעות , והרומנים הכניסו אותנו לעוצר,  5אני הייתי , להשפילם ולהורגם, גם נגד היהודים

ליד הבית היה שדה של תירס ואני הייתי גונב מהשדה תירס כדי , לנו מה לאכול בביתלא היה , לא יכולנו לקנות בשוק, מסוימות

גם אם היה הורג אותי , והוא נתן לי מכות שאני לא יכול לשכוח עד היום, פעם תפסו אותי בשדה גונב, שיהיה בבית מה לאכול

אבא היה במחנה עבודה רחוק מאוד , כלאמא עבדה אצל גויים כדי לקבל או, נס שזה לא קרה, מעולם לא היה נענש על זה

אבא סיפר לי מאוחר יותר שבמקום , ואני אמא וחותי נשארנו לבד ללא כלום ללא יכולת קיום מינימלית, לחפור תעלות לצבא

, אספו אותם ולקחו אותם ליער הקרוב על מנת לחסלם, יהודים להורגם 50העבודה שלו החליטו יום אחד לקחת באופן אקראי 

 .וכך ניצל אבי, עובדים לסיים איזה עבודה 20חרון פנה אחד הקצינים ונזכר שהוא צריך ברגע הא
  

עד , הלכנו כשבוע, הלכתי בקור בשלג  9אני הייתי בן , שלחו אותנו ברגל כמאה קילומטר לעיר בוחוש בעומק רומניה  1943ב

, שבטרגו נייאמץ לא היה תחנת רכבתנשלחנו משם משום , למוותשהגענו לבוחוש שם היה מחנה ריכוז לקראת משלוח 

אמא שלקחה קצת , כל אחד תפס צריף או מקום כלשהוא על מנת להתגורר בו, אבא לא היה איתנו גם שם, בבוחוש היה תחנה

כמובן שלא היה שום דבר , נתנה לאחת הכפריות את הזהב שלה ובתמורה קיבלה מקום למגורים במחסן ביתה, זהב מהבית

ואני ואחותי הסתובבנו , אמא עבדה בניקיון ולבשל אצל המקומיים והייתה מקבלת קצת אוכל, צת כסף רומילאמא היה ק, לאכול

מכיוון וענדו טלאי צהוב , היינו הולכים לשוק המקומי לאחר הסגירה שלו לחפש דברים שנשארו, כל היום על מנת למצוא אוכל

 .מכות מהמקומיים אף אחד לא ריחם עלינו והיכן שהלכנו לחפש אוכל קיבלנו רק
  

כידענו , כך הייתי צריך להיפרד מדי יום מחבריי ושכניי, מדיי יום היו מעמיסים אנשים ברכבות המוות ושולחים אנשים אל מותם 

, כבשו הרוסים את המקום  1944בסוף שנת  .נתמזל מזלנו לפחות ונשארנו בחיים, אל המוות, כולם שהכיוון הוא רק אחד

, לעיר נכנסו גל של חיילים רוסים, היה חושך בעקבות הכמות, סים של הצבא האמריקאי ואנגלימטו 2000בשמים היו כ

הרחוב היה מלא , הצליחו להדוף את הגרמניםהגרמנים ניסו עדיין לעצור את כניסת הרוסים אך משלוח כבד של טנקים רוסיים 

  .נשק ופצצות כל מקום שפנינו אליו ברחוב היה מלא בנשק

  

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

ומשם גם יצאו , לאחר השחרור מבוחוש אמא החליטה לא לחזור הביתה אלא לעיר פאטרו ניימץ שם הייתה אחות של אמא

אבא היגיע והשמחה , שיש סיכוי שאנחנו נהיה שם, עיד, אבא שידע שאחות של אימא נמצאת בעיר זו, משלוחים לישראל

בעיר זו פגשתי נערה שכבר פגשתי אותה במחנה , הרומנים שללו אותנו כל הזמן, ביקשנו לעלות לישראל, הייתה גדולה

ו אביה ואבי היו באות, מכיוון שכבר היינו אחר המלחמה מיסדתי איתה את הקשר היה בינינו אהבה גדולה, בבוחוש שמה מגדה



 

באותה שנה גם , התחתנתי עם הנערה  1963ב, זה חידד את הקשר שלנו , מחנה עבודה ישנו במיטות קומותיים אחד על השני

נפרדנו , קיבלו הורי היתר לעלות לישראל אך אני לא רציתי לעלות משום שאשתי עדיין לא קיבלה היתר דומה ורצינו לעלות יחד

העבירו , מיד עם הגיענו לשער העליה בחיפה, "מסאפיה"הגענו עם אוניית , לותקיבלה גם אישתי היתר לע 1964ב, מהוריי

  .אותנו לקיבוץ מעברות

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  
  

העבירה  1965וב, שהינו בקיבוץ כחצי שנה, הוריי היו בפרדס חנה עם אחותי, י ללמוד באולפןבקיבוץ מעברות נכנסנו אני ואשת

 .וחמשה נכדים, יש לי היום בן ובת, אותנו הסוכנות לעיר אשדוד בה אני מתגורר עד היום
 

  2014פברואר , אשדוד, הילה פבר: ראיון

  

  

  

  

  

  


