
 

  "ְ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

  יהושע סילביו  ישועה

  ופתההשואה ובתקפרטים אישיים לפני                                    
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה  בלועזית

                                                                                              ישועה
:       מין   בלועזית    :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה נישם פרטי לפ

  Joshua Silvio               05.08.1930 נ /  ז                                                           יהושע סילביו 
    : לידהעיר  :ארץ לידה   בלועזית

Pazardzhik                  בולגריה                                                             קי'פאזארדז 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 פלור רחל גרון  אלברט אברהם
                                          :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

Pazardzhik                  קי'פאזארדז  בולגריה                  
 

, תיכון, יסודי (:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    )אוניברסיטה

 
  "מכבי"

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

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      
                                                                                               ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
             

 
1943 

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

   : לארץבדרך מחנות/מקומות  :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  ביירות,איסטנבול 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(

למדה באוניברסיטה , אמי הייתה אישה משכילה ,אבי היה רוקח ותעשיין .מבין שני בנים בבולגריה בן בכור 1930נולדתי בשנת 
 הגיע 1905בשנת  ,הורי גם למדו באותו בית הספר, נילמדנו בבית ספר יהודי ציו .לאחר הנישואין היתה לעקרת ביתונבה 'בג

 בעיר היו בתקופת ילדותי .אשרובת הספר היה ישמו של ב, אם איננו טועה .הוא לימד אותם עברית, אדון גולדמן, מורה מיפו
  . בה הייתי חברותנועת מכבי, ר"בית: שתי תנועות נוער

  
  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 /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, זניםפרטי/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
את הכספים שקיבל הפקיד לחשבון הבנק שלו . אבי מכר את כל עסקיו במכירה פומבית . הגיעו הגרמנים לעירנו1940בשנת 

מספר הבניין , על כל כניסה לבניין היתה רשימה של המשפחות היהודיות .אך לא יכול היה להוציאם כי הגרמנים סגרו אותו
ראיתי את הכבשים , נזכרתי כשהייתי ילד והלכתי עם אבי לכפרים, הגרמנים ציוו עלינו לענוד טלאי צהוב .ומספר הבית שלהם
 ראני זוכר שזה זיעזע אותי בתו. סמנים אותן והא אמר שהן הולכות לשחיטהשאלתי את האיכר למה מ. מסומנות בפס אדום

אבי אמר לי . אמרתי לאבי שאנחנו מסומנים כמו הכבשים בכפר ושזה לא טוב, הטלאי הצהוב הזכיר לי את הכבשים. ילד קטן
  .ותנוהם לא רצו שהמלחמה תדאיג א, ן עלינוהורי ניסו מאוד לגונ .שהוא לא זוכר על מה אני מדבר

היו מקומות שיהודים לא הורשו , עוצרלא יכולנו לצאת בערב מהבית בשל ה, ודיםחדשים שחלו על היה חוקים הגרמנים חוקקו
היתה בו דלת אחורית שיצאה לחצר בית ,  ברשותושלאבי עדיין היה בית המרקחתכ .להיכנס אליהם כמו למשל גינות ציבוריות

הגיעו לבית המרקחת ואמרו לאבי שהם , לבושים במדים" נדהיטלר יוג"וער ההיטלראי שני נערים של תנועת הנ. יהספר היהוד
אבי לא נתן להם כי לא . ושם צריכים להיכנס דרך הדלת האחוריתר " ולביתמחרימים את כל ציוד הספורט שהיה שייך למכבי

.  שהוא חייב לתת להם לעבור אשר אמר לוכעבור רבע שעה הם חזרו עם שוטר שהכיר את אבי. היה להם צו וגרש אותם
  .הם נכנסו והחרימו את כל הציודלבסוף 

, נאסר על יהודים ללמד מקצועות מסוימים כמו בולגרית, משכתי ללמוד בבית הספר אבל היו שינוייםהמשך כל זמן המלחמה ב
ה חבר שהיה איש ילאבי ה .המשיכה הממשלה לממן את בית הספר שהיה יהודי ציוניאך למרות זאת וספרות  היסטוריה
 שהיה ,אבי. לעולם לא יחזור הוא הודיע לאבי שהולכים לשלוח אותו למקדוניה ואמר לו שאם ישלחו אותו לשם הוא ,משטרה

אחרי . את כל המשפחה קונסוליה של שוויץ וכללה שהיתה ב)טסרטיפיק(קיבל ויזה פלסטינאית , ציוני עוד מלפני המלחמה
אחרי , רכבת ונסענו לאיסטנבולעלינו על  1943בשנת  .ולעזוב את בולגריה  את הויזותמאמצים רבים הצלחנו לקבל אלינו

  .באוטובוס לחיפההגענו , ובעזרת הסוכנות היהודית ,טנבול ובביירותתלאות שעברנו באיס
  

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

מפני שאז מערכת החינוך בקיבוצים לא כללה לימודים לתעודת , הניסיון להשתלב בקיבוץ כשל ,מחיפה עברנו לקיבוץ מעברות
למדתי ' את כיתה ז .עברנו לקרוב משפחה בפתח תקווה ואבי מצא עבודה תוך זמן קצר .בגרות ולהורי זה היה חשוב מאוד

אבי רכש בית מרקחת בעיר בעזרת כספים , אביב-תקופה אחר כך עברנו לתל. ש משה הס"בפתח תקווה בבית חינוך ע
מאחר ולא היה ביכולתנו לרכוש אביב גרנו ארבעה אנשים בדירת חדר במשך שנה -בתל .שהלווה לו חבר והוא התחיל לעבוד

  .ההרצלי הלגימנסיעברתי  ולאחר מכן ביאליק בבית ספר  למדתיאביב בתל. דירה
 ת ובמהלך שביתא בגימנסיה" במהלך כיתה ישליגייסו את כל המחזור במלחמת השחרור .  הצטרפתי להגנה1946בשנת 

בחינות ה כשגמרנו את.  את כל בחינות הבגרותברנו חודשים למדנו ועחמישה תוך .השלים את הבגרויותהנשק אפשרו לנו ל
דים הבנתי שאני לא רוצה להיות רופא ועברתי ללמוד במהלך הלימו, כשהשתחררתי נסעתי לצרפת ללמוד רפואה. חזרנו לצבא
   .מדעי הרוח

עברנו עם משפחתי . ילדיםנו שלושה  ונולדו להתחתנו 1953בשנת ו, במהלך הלימודים הכרתי את אשתי שלמדה רפואה
מתרגם  עבדתי גם במשרה של. מורה לאנגליתכהתחלתי ללמד שיעורים בעברית ובצרפתית וקיבלתי משרה בתיכון , הלווינ

  .דוקטורטבמהלך העבודה השלמתי אביב ו  חזרנו ארצה וקיבלתי משרה באוניברסיטת תל.בשגרירות ארצות הברית
  
  
  
  
  
  



 

  הילה אדיב: ראיון
  2010יולי , ירושלים

  
  עדי מלכא: עריכה
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